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Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis
gekregen. Hebben ze er geen mapje bij gekregen? Dan kan het zijn
dat deze nog thuis ligt.
Vanaf deze week zullen de leerkrachten tijdens de
tienminutengesprekken de vorderingen en het welbevinden
bespreken met de ouders.
De kinderen uit groep 8 hebben inmiddels een adviesgesprek
gehad.

O.B.S. De Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
Telefoon 0488-452674
info@okkernoot.nl
www.okkernoot.nl

Vrijdagmiddag sluiten we de week af met een Carnavalsfeest.
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe!
Team de Okkernoot.

Wegbrengen?
Graag willen we ouders nog even attenderen op de afspraken rondom het wegbrengen van de
kinderen. Zowel in de ochtend als in de middag. Wij merken dat de meeste kinderen en ouders zich
perfect houden aan deze afspraken. Voor de zekerheid herinneren we u er toch nog even aan. (gelieve
ook doorgeven aan de grootouders of oppas)
Kleuters mogen vanaf een kwartier voor schooltijd in de klas gebracht worden. Ze gebruiken hiervoor
de rode kleuterdeur. We vinden het prettig wanneer u uiterlijk 8.25 uur de klas weer verlaat zodat je
leerkrachten om 8.30 uur ook kunnen beginnen.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 nemen buiten op het schoolplein afscheid. De kinderen komen
zelfstandig naar binnen. De pleinwacht geeft rond 08.25 uur een seintje dat de kinderen naar binnen
mogen. Kinderen mogen vanaf een kwartier voor schooltijd spelen op het plein.
Wanneer ouders de behoefte hebben om een leerkracht dringend te spreken kunt u altijd telefonisch
contact opnemen met school. Leerkrachten zijn ook per mail bereikbaar.
Ouders zijn na schooltijd altijd welkom om even te komen kijken in de klas van hun kind.

Oproep van de gymnastiekvereniging:

Kom jij ook turnen bij Excelsior?
Op woensdagmiddag willen wij met een nieuwe turngroep starten.
Dit is een groep recreatief turnen voor kinderen van de basisschoolgroepen 3, 4
en 5.
De groep wordt getraind door Angela van Eldik.
Vrije inloop op woensdag 4 maart en 11 maart om 14.30 uur.
Laat even weten dat je komt.
Mail aan secretaris@gvexcelsior.nl of ledenadministratie@gvexcelsior.nl

Hemmense Bos Cross
Zaterdag 7 maart is de Hemmense Bos Cross. Via de mail heeft u hier meer informatie over ontvangen.

Caranaval
Vrijdag 21 februari wordt er carnaval gevierd!
Alle kinderen lunchen op school en zullen daarna aansluiten bij de
feestmiddag.
In de ochtend wordt gewoon les gegeven. Kinderen mogen verkleed op school komen maar zij mogen
zich ook tussen de middag verkleden op school.
Ouders die mee willen feesten mogen vanaf 14.00 uur (verkleed) aansluiten.
De vakantie begint om 14.30 uur.

Winterwandeling 6 maart

Op vrijdag 6 maart nodigen wij alle kinderen (en ouders) uit voor de boerenkoolmaaltijd.
De kinderen worden om 17.30 uur verwacht in hun eigen klas. (Ze moeten zelf bord, beker
en bestek mee nemen). Ook ouders zijn van harte welkom om op school te komen eten. Zij
mogen aanschuiven in de tent op het schoolplein.
Na de maaltijd zullen de kinderen per klas naar buiten lopen waar we een lange rij vormen.
Ouders mogen aansluiten bij (een van) hun eigen kind(eren). Om deze wandeling extra
gezellig te maken, mogen de kinderen een (zak)lampje mee nemen.
Rond 19.00 uur zijn we terug op het schoolplein en worden de kinderen in de klas weer
opgehaald.
Mocht u nog willen helpen deze avond of bij de voorbereiding dan kunt u zich via juf Sanne
opgeven.

Kalender (ook te vinden op onze website)
februari
19 Volleybaltoernooi groep 7/8. Publiek is in de middag welkom in de Wanmolen.
21 CARNAVAL (continurooster, einde schooldag: 14.30 uur)
24-28 Voorjaarsvakantie

maart
2 luizencontrole
6 Boerenkoolmaaltijd met aansluitend winterwandeling (geen weeksluiting)
13 Weeksluiting groep 3/4
20 Weeksluiting verzamelingen

