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Beste ouders/ verzorgers en kinderen,
Na bijna 9 dagen in deeltijdonderwijs zijn we toe aan de
Hemelvaartsdagen. Een bewogen tijd ligt achter ons en we weten
niet wat er nog voor ons ligt. Wat wij als school wel zeker weten, is
dat de kinderen met veel plezier weer in de Okkernoot zijn
geweest en dat wij blij waren om hen allemaal weer te zien.
De regelmaat begint te komen in het onderwijs en de kinderen en
leerkrachten genieten volop van het met elkaar aan de slag zijn.
Dat het voor ouders thuis niet altijd eenvoudig is om de opvang
van de kinderen naar eigen wens te regelen, heeft ons begrip. Het
blijft echter heel moeilijk om het iedereen naar zijn zin te maken.
Met enkele ouders is contact geweest om knelpunten op te lossen
en we hopen dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen.
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Hoe het verder gaat? 8 Juni mogen we als school weer helemaal open. Dat vinden we natuurlijk ontzettend
fijn! Maar ook dit zal wel de nodige organisatie gaan vergen. Hier gaan we de aankomende periode mee
aan de slag. Uiterlijk dinsdag ontvangt u het rooster voor de week van 2 juni. Voor de week van 25 mei tot
en met 29 mei is het rooster al bekend.
Regelmaat en rust zijn juist zo fijn voor kinderen en hun omgeving. We hopen dat wat er ook gebeurt, we
dit samen met jullie, de ouders en de kinderen aan kunnen pakken.
We zijn trots op de kinderen, ouders en de teamleden vanwege de manier waarop zij de afgelopen tijd
samen met ons hebben gezorgd dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk doorgaat.
Om te weten te komen hoe jullie een en ander ervaren hebben, sturen we per gezin maandag 25 mei een
korte vragenlijst om jullie ervaringen te horen en aandachtspunten mee te geven voor een eventueel
vervolg. We zullen deze bespreken binnen het team en de medezeggenschapsraad. U ontvangt hier dan
ook een terugkoppeling van.
Morgen 21 mei is het Hemelvaartsdag en zijn de kinderen vrij. Dit geldt ook voor vrijdag 22 mei.
We wensen iedereen hele fijne dagen!

Even kennismaken:

Zoals u in de brief van afgelopen maandag
heeft kunnen lezen, is er voor de
Okkernoot een nieuwe directeur benoemd.
Vera Gallé zal met veel enthousiasme en
plezier op 1 augustus beginnen in haar
nieuwe functie. Zij zal de aankomende
periode al af en toe meedraaien op de
Okkernoot en zal zich verder voorstellen in
een volgende Okkernotitie.

Vanaf maandag 11 mei is meester Eelco van
der Kooij bij ons op school gestart in groep
1-2A op maandag en dinsdag. Hij zal hier
werkzaam zijn naast meester Ali tot aan de
zomervakantie. Ouders van de
desbetreffende groep zijn hier al over in
kennis gesteld. Wij wensen meester Eelco
veel plezier!

Vakantierooster volgend schooljaar

Start nieuwe schooljaar maandag 24 augustus 2020
Herfstvakantie

19 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 202 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 21 februari 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 16 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

Er zullen nog enkele studiedagen gepland gaan worden. Deze worden later bekend gemaakt.

Continurooster
Afgelopen jaar is er een peiling geweest over het continurooster. Daar zou in de loop van dit
schooljaar een vervolgonderzoek op komen. Helaas is er door de huidige situatie nog onvoldoende
mee gedaan, In het nieuwe schooljaar zal dit worden opgepakt door team, medezeggenschapsraad
en de nieuwe directeur. Dit betekent dat er na de zomervakantie niet gestart gaat worden met een
continurooster.

Actie “speciaal voor jou”
Er zijn in maart heel veel brieven, tekeningen, knutselwerkjes en kaarten ingeleverd door leerlingen van de
Okkernoot. Deze heeft juf Sanne ingeleverd bij “Forte Welzijn”. Zij hebben deze in de gemeente Overbetuwe
verspreid onder kwetsbare en oudere mensen.
Op Facebook hebben zij hier een bericht over gepost. (Forte Welzijn)

We zijn weer terug op school!
Hieronder beschrijven kinderen van de Okkernoot wat zij hier van vinden:

Groep 4:

Groep 7/8:
"Het is heel erg leuk om weer op school te zijn. We kunnen iedereen weer zien en dat is erg gezellig. Thuis
was het soms wel moeilijk en nu kan de juf het uitleggen op school." - Groep 7

"Het is leuk en fijn om weer op school te zijn. Het thuiswerken was niet zo leuk, want het was wel moeilijk
soms. Het is leuk om iedereen op school weer te zien en het is fijn dat de juf meteen kan helpen in de klas.
Het is vooral heel gezellig om weer samen te zijn!" - Groep 8

Groep 5/6:

Ik ben Sen en ik zit in groep 6.
We zijn al weer 2 weken op school. Ik vind het leuk om groep 6 weer te zien.
Ook vind ik het fijn om weer op school les te krijgen. Thuis kreeg ik niet zoveel uitleg en op school wel.

Ik ben Cleon en ik zit in groep 6.
We gaan weer 2 weken naar school. De eerste week moesten wij in de middag naar school. Deze week gaan wij in
de ochtend naar school. We zijn nu alleen met groep 6 in de klas maar ik mis groep 5 wel een beetje.
Hallo, ik ben Bo en ik zit in groep 5.
Ik vind het super leuk dat we weer naar school mogen en de juf kunnen zien.
Ik vond het best wel leuk om thuis te werken alleen kon ik mijn vrienden niet zien en ook niet met ze spelen.
Hallo, ik ben Rosalinde. Ik zit in groep 5.
Ik vind het leuk om weer op school te zijn! Thuiswerken is moeilijker doordat we minder uitleg hebben van de juf
en ik kan mij minder goed concentreren.
Een halve dag naar school is wel fijn maar als mijn broer naar school is, dan verveel ik me.
Hoi! Ik ben Liva en ik zit in groep 5.
Ik vind het fijn om weer op school te zijn. Het is veel gezelliger zo, dan alleen thuis.
Het thuiswerken vond ik eerst wel lastig, maar na een paar werken zat ik er helemaal in. De eerste dag op school
vond ik wel even moeilijk want ik was de hele week best moe.
De tweede week vind ik fijner, ik had er helemaal zin in! Het is toch nog wel een beetje spannend want je weet nog
niet wat nu wel weer mag en wat nog niet.
Groetjes Liva
Hoi! Ik ben Willem en ik zit in groep 5.
Ik vind het fijn om iedereen weer te zien! Op school vind ik fijner om te werken want dan concentreer ik mij beter.
Thuis mis ik iedereen en dan kunnen wij geen grapjes maken, daarom werk ik liever op school. We zitten al een
paar maanden thuis en dan is het wel weer leuk om naar school te gaan want dat zie je iedereen weer terug!
Maar, we moeten nog wel steeds afstand houden natuurlijk!

Kalender (ook te vinden op onze website)

mei

21-22 Hemelvaart (vrije dagen)

juni
1 2e pinksterdag (vrije dagen)
2-5 50% onderwijs. Schema volgt.
8 Reguliere school openstelling. Alle kinderen komen weer op vaste tijden op school.

