
  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Er hangt een goede sfeer op de Okkernoot. Alle kinderen zijn 

inmiddels aardig gewend in hun nieuwe groep. Ook de nieuwe 

juffen leren de school, de kinderen én hun ouders steeds beter 

kennen. 

De groepen 4 t/m 8 zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe taal- 

en spellingsmethode: STAAL. Groep 3 is vorig jaar gestart met de 

leesmethode: LIJN3 en hierop sluit STAAL weer goed op aan. De 

kleuters zijn begonnen met “het digikeuze bord”.   

Kortom, een frisse start voor iedereen. Op de informatieavond zult 

u hier meer over horen. 

De weeksluiting waarbij alle klassen zich mochten presenteren was 

een groot succes. Geweldig dat er zo veel publiek kwam kijken! 

Wij willen ouders en andere belangstellenden wel vragen om te 

wachten met naar binnen gaan tot alle kinderen hun plaatsje in de zaal hebben gevonden. Wanneer er 

dan nog stoelen vrij zijn, bent u van harte welkom om op een stoel plaats te nemen. Jongere broertjes en 

zusjes zijn ook welkom, mits hun ouders er voor zorgen dat zij tijdens de voorstelling niet storen. 
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Informatieavond 3 september 

U komt toch ook? 

 

Groep 1/2 en Groep 7/8:  19.00 uur 

Groep 5/6 en groep 3/4: 20.00 uur 
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Studiedagen 

Op de site van De Okkernoot staat de agenda en ook alle vakantie -en studiedagen kunt u hier 

terugvinden. Mocht er iets wijzigen, dan voeren we dit ook door in de agenda van De Okkernoot op de 

site. De studiedagen voor dit schooljaar op een rij: 

30 september: alle leerlingen lesvrij 

7 februari: groep 1-4 hele dag lesvrij, groep 5-8 middag lesvrij 

10 april: alle leerlingen lesvrij 

 

 

 

 

 

Verlof aanvraag 

Regelmatig komen ouders vragen waar wel en geen verlof aan wordt toegekend. Deze informatie is te lezen op onze 

website. 

Wanneer uw kind ziek is, of onverhoopt naar de huisarts moet, dan vragen wij u om vóór 08.15 uur contact met ons 

op te nemen. 

In het geval dat uw kind meerdere dagen ziek is, hoeft er de andere dagen niet meer ziekgemeld te worden. 

 

Wij verzoeken u om tandartsbezoeken en  minder urgente doktersbezoeken buiten de schooltijden om te plannen.  

 

 

De Okkernoot is vanaf dit schooljaar alcohol vrij! Wij vinden dat 

wij het goede voorbeeld moeten geven en dat alcohol in de tijd van “NIX onder de 

18” niet op een basisschool thuis hoort. Feesten en plezier maken kan nog steeds 

en doen we nog steeds. 

Op de Okkernoot hebben we daar geen alcohol voor nodig!  

 

https://www.okkernoot.nl/actueel/agenda
https://www.okkernoot.nl/actueel/agenda
https://www.okkernoot.nl/ouders/absenties-en-verlof
https://www.okkernoot.nl/ouders/absenties-en-verlof
https://www.okkernoot.nl/ouders/absenties-en-verlof
https://www.okkernoot.nl/ouders/absenties-en-verlof


  
 

~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPROEP: 

Op 8 oktober komt de fotograaf langs. Is er een ouder die die ochtend kan en wil ondersteunen? Ik hoor het graag! 

F.hagenbeek@okkernoot.nl 

                                                                                                                                                                     

 

 

Kalender (ook te lezen op de website) 

september  

3 Informatieavond alle groepen  

6 Weeksluiting: touwtrekken (14.40 uur) 

13 Weeksluiting: buitenspel (zonder ouders) 

20 Weeksluiting: modeshow (14.30 uur) 

23 Start Nationale sportweek (Weekly mile) 

27 Weeksluiting: Bingo (zonder ouders) 

30 Studiedag team (lesvrije dag) 

Inschrijven tienminuten gesprekken 

 

Weeksluiting 6 september: touwtrekken 

Wij hopen aanstaande vrijdag op goed weer, want wij gaan touwtrekken. Dit zal plaatsvinden op de 

Lantermansweide om 14.40 uur. Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten en de ouders zullen 

hun spierballen mogen gebruiken. 

Zorgt u er voor dat de kinderen oude schoenen of laarzen dragen? Het kan nogal modderig worden. 

Bij regen zal de weeksluiting niet doorgaan. 

mailto:F.hagenbeek@okkernoot.nl

