
  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het moment is weer aangebroken dat de school gevuld wordt met 

kinderen. De vakantie is voorbij en wij zijn er weer helemaal klaar voor 

om er een mooi jaar van te maken. Wij hebben een mooi nieuw ingericht 

(tweede) kleuterlokaal; we starten dit schooljaar met een nagenoeg 

nieuwe MR; we blazen de leerlingenraad weer nieuw leven in en blijven 

op zoek naar manieren om onze mooie school naar buiten toe te 

profileren.  

Gedurende dit schooljaar zullen wij u op de hoogte houden van 

ontwikkelingen op de Okkernoot. Dit zal via de Okkernotitie gebeuren of 

middels afzonderlijke berichtgeving via de mail. In de notulen van de MR 

is ook te lezen waar we mee bezig zijn gedurende het schooljaar. De 

notulen van de MR worden ook altijd op de site geplaatst.  

Naast informeren komen wij ook graag informatie bij u halen d.m.v. 

bijvoorbeeld een enquête. Uw mening vinden wij zeer waardevol en 

wordt gewaardeerd.  

Team de Okkernoot wenst alle leerlingen een geweldig schooljaar met heel veel plezier. Dat iedereen maar veel 

mag leren, de hersens mag kraken en zijn of haar talenten kan laten zien.  

Team Okkernoot.  
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Opening 

 

Maandag 19 augustus heeft juf Fleur het schooljaar 

geopend. In een lange slinger liepen de kinderen met 

hun (nieuwe) leerkracht naar de klas. 
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Brengen en ophalen 

 

Wij begrijpen dat uw kind graag wilt dat u hem of haar naar de klas brengt of dat u dit zelf graag wilt. Gezien de 

ontwikkeling van de zelfstandigheid van de leerlingen en het bijkomende logistieke probleem van drukte op de 

gang hebben wij hier afspraken over gemaakt. Even op een rij: 

 

Voor schooltijd: 

Groep 1/2:  

- Ouders kunnen hun kind tot 08.30u binnen brengen en ook mee de klas inlopen. Alle kleuters 

gebruiken de kleuteringang, niet de hoofdingang. 

 

Groep 3/4:  

- De eerste week mag u met uw kind meelopen tot aan het klaslokaal en ook mee de klas ingaan.  

- Tot de herfstvakantie mag u met uw kind meelopen tot aan de klas. 

- Na de herfstvakantie neemt u buiten afscheid van uw kind. Uw kind loopt zelf naar de klas. 

Uitzondering hierop is als u iets moet bespreken met de juf of meester of als u een mededeling voor de 

juf of meester heeft. (Het geen niet telefonisch of per mail gecommuniceerd kan worden) 

 

Groep 5/6 en 7/8: 

- Vanaf de start van het schooljaar neemt u buiten afscheid van uw kind. Uw kind loopt zelf naar de klas. 

Uitzondering hierop is als u iets moet bespreken met de juf of meester of als u een mededeling voor de 

juf of meester heeft.  

 
 

Na schooltijd: 

- Wij verzoeken alle (groot)ouders/ verzorgers om buiten te wachten op de kinderen. 

- De kleuterleerkrachten vinden het fijn wanneer de ouders van kleuters de kinderen al bij het muurtje op te 

vangen ( bij de kleuterdeur). De kleuterleerkrachten lopen altijd met de kleuters mee naar buiten. 

Wilt u graag iets bekijken in de klas of wilt uw kind iets laten zien in de klas, dan kan dit na schooltijd. U loopt 

dan met uw kind samen even terug naar binnen. 

Ook zijn leerkrachten dan altijd bereid om een afspraak met u te maken om te praten over uw kind wanneer 

hier behoefte aan is. 

Alvast bedankt, 

Team Okkernoot. 

 

(Het geen niet telefonisch of per mail gecommuniceerd kan worden) 
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 Beste ouders/ verzorgers, 

Deze week ben ik gestart als internbegeleidster (IB-er) op de Okkernoot in Zetten en op de Klimboom in Heteren, via 

de nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Tanja van Veenendaal. Ik ben 56 jaar en woon in Elst. 

In mijn vrije tijd ben ik graag in de tuin bezig en ga ik er graag op uit om nieuwe dingen te zien. 

De afgelopen 22,5 jaar ben ik werkzaam geweest op basisschool Stap voor Stap in Elst. Ik heb daar als leerkracht 

gewerkt en na enkele jaren ben ik begonnen aan diverse opleidingen op het gebied van management en 

leerlingenzorg.  Dat heb ik eerst gebruikt in mijn functie als bouwcoördinator en later als internbegeleidster. 

Ik hoop dat ik op de Okkernoot kan bijdragen aan mooi en goed onderwijs aan alle kinderen. Dit doe ik natuurlijk 

samen met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u als ouder/verzorger en andere partijen die 

bij de school betrokken zijn. Ik start met een rondje langs alle klassen om elkaar beter te leren kennen. Mijn 

werkdagen op de Okkernoot zijn de dinsdag en de donderdag.  

Met vriendelijke groet, 

Tanja van Veenendaal 

 

 

Dit jaar zijn er veel nieuwe gezichten die rondlopen op de Okkernoot. 

Voor de vakantie hebben Juf Wilrieke en juf Mirella zich al voorgesteld. 

Nu willen wij nog laten kennismaken met juf Tanja en juf Mary-Ann. 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Mary-Ann Schapers-Thonen en ik ben woonachtig in Bemmel. 

Vanaf dit schooljaar zal ik met enige regelmaat als inval-leerkracht ingezet worden 

binnen stichting Wonderwijs in de groepen 1 t/m 4. 

Meestal gaat het om kort durende vervanging.  

Mijn stamschool, als ik geen invalwerk heb, is de Okkernoot. Met veel plezier zal ik 

dan mijn aandacht en ervaring op deze dagen inzetten voor de leerlingen van de 

Okkernoot.  

Met vriendelijke groet, Mary-Ann. 

 

Gr. Fleur 
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OPROEP: 

Overblijfhulp gezocht!  

Wie kan het overblijfteam op de vrijdagen versterken?  

Tevens zijn wij op zoek naar ouders die zich willen aansluiten bij de luizenbrigade. 

 

Interesse? Neem contact op met Fleur (f.hagenbeek@okkernoot.nl). 

 

Kalender (ook te lezen op de website) 

augustus  

23 Weeksluiting: Een nieuw schooljaar ( alleen met kinderen) 

30 Weeksluiting: Even voorstellen! (aanvang: 14.35 uur) 

september  

3 Informatieavond alle groepen (meer info volgt) 

  

  

  

 

Gymlessen 

Woensdag gaan de kinderen uit groep 3 t./m. 8 weer gymmen in de Wanmolen. De leerkrachten zullen 

vanaf 08.20 uur aanwezig zijn om de kinderen de kleedkamers te wijzen.. Het is niet de bedoeling dat 

kinderen al eerder aanwezig zijn. 

De kinderen zorgen voor een shirt, sportbroek en gymschoenen. Kinderen met lange haren adviseren wij 

om dit in een staart of vlecht te dragen i.v.m. de veiligheid. 

De kleuters zullen volgens een eigen rooster gymmen in het inpandige speellokaal. Zij moeten een gymtas 

met gymkleren en gymschoenen op school hebben hangen. 


