
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Sinds vorige week is er in iedere groep een extra prullenbak in de 

klas. Hierin verzamelen we PMD afval. Eerder werd al het afval in 

een grote container gegooid en deze raakte erg snel vol. 

Nog beter zou natuurlijk zijn dat kinderen hun eten en drinken mee 

nemen in een beker en een trommeltje, maar we begrijpen dat dit 

niet altijd haalbaar is. 

 

Naast duurzaamheid staat ook gezondheid bij ons hoog in het 

vaandel. In alle klassen wordt al jaren gepromoot dat fruit en water 

super gezond zijn als pauzehap. De afgelopen tijd besteden we in 

samenwerking met de gemeente Overbetuwe aandacht aan het 

belang van sport en beweging.  
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Weekly mile          

Op 23 september wordt door de wethouder Wijntje Hol en Trudy Wolters-Jansen van Overbetuwe Beweegt het 

startschot gegeven van de Daily Mile. Zij komen om 13.50 uur langs en spreken de leerlingen even kort toe. Daarna 

lopen zij met groep 3 t/m 8 de Daily Mile. Het vervolg voor de Okkernoot is een Weekly Mile, elke maandag ochtend. 

Het startschot van de Daily Mile staat gepland op 23 september, omdat dit valt in de Nationale Sportweek van 15 t/m 

29 september.   
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Leerlingenraad 

De leerlingenraad wordt weer geïnstalleerd op de Okkernoot. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 konden zich 

verkiesbaar stellen. Veel animo, wel 14 leerlingen hadden zich opgegeven. Op dinsdag 10 september 

hebben de leerlingen zichzelf en hun ideeën gepresenteerd aan groep 3 t/m 8. Wie zou het lukken om de 

beste ideeën voor te dragen om zo in de leerlingenraad te komen? Donderdag 12 september hebben alle 

leerlingen vanaf groep 3 gestemd. Best spannend en soms ook lastig om te kiezen. 

Kies ik voor een vriendje of een broer of zus, of ga ik echt voor de beste ideeën? Vrijdag tijdens de 

weeksluiting kwam de uitslag. De nieuwe leden van de leerlingenraad op de Okkernoot zijn:  

Liva uit groep 5, Sen uit groep 6, Jua uit groep 7 en Alma uit groep 8  

Van harte gefeliciteerd, jullie gaan het fantastisch doen! Elke maand zal Fleur met de leerlingenraad om 

de tafel gaan om naar hun plannen en ideeën te luisteren en om te horen wat er speelt onder de 

leerlingen. Natuurlijk gaan we er samen ons best voor doen om, waar mogelijk, die plannen en ideeën te 

verwezenlijken.   

 

Let op: 

- Op maandag 30 september zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. 
- Op vrijdag 11 oktober is er continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school. De 

schooldag eindigt om 14.30 uur.                                                                                                                                                                   
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Oudergesprekken 

In de week van 7 oktober vinden de eerste tien-minuten-gesprekken van dit schooljaar plaats. Tijdens deze 

gesprekken zullen de leerkrachten ingaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de 

kinderen. Tijdens dit gesprek wordt niet expliciet in gegaan op de schoolse vorderingen van de kinderen, de 

kinderen krijgen ook geen rapport deze periode.  

 

In februari en in juni krijgen ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 7 de mogelijkheid om aan de hand 

van het rapport een tien-minuten-gesprek aan te vragen. 

Ouders van kinderen uit  groep 8 zullen in februari en juni niet kunnen inschrijven voor het oudergesprek. 

Deze ouders en kinderen worden in het voorjaar persoonlijk uitgenodigd voor een adviesgesprek. 

Binnenkort krijgt u per mail een uitnodiging om u in te schrijven voor de eerste ronde oudergesprekken. 

 

Kalender (ook te vinden op onze website) 

september  

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 

oktober  

2 Start Kinderboekenweek 

4 Weeksluiting: potpourri Reizen 

7 Deze week: oudergesprekken 

8 Schoolfotograaf (info volgt) 

11 Continurooster 

Start herfstvakantie (14 t/m 18 oktober) 

 


