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Beste ouder(s), verzorger(s),

De herfstvakantie is al weer voorbij. Afgelopen week konden de
kinderen erg genieten van het zachte herfstweer. De Weekly-mile lopen
zonder jas, buitengym in het zonnetje en tijdens pauze momenten werd
er met veel plezier gespeeld. Touwtje springen is momenteel erg
favoriet onder de kinderen. Wij zien ook regelmatig leerkrachten
rondjes draaien of zelf mee springen. Heel sportief!
In de klassen wordt uiteraard ook veel ondernomen. Naast de bekende
vakken zoals taal, rekenen en schrijven zijn alle klassen aan het werken
met hun (IPC) thema’s.
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Vorige week dinsdag kregen de groepen
3/4, 5/6 en 7/8 een gastles over
duurzaamheid. Samen werd er in iedere
klas een “rietfilter” gemaakt. Hierbij wordt
vuil water op een natuurlijke manier
gereinigd. Dit water is geschikt om planten
water te geven of het toilet mee door te
spoelen.
De kinderen waren enorm betrokken!

Welkom op school!
De afgelopen tijd zijn er heel veel nieuwe kinderen op de Okkernoot gekomen:
Abel, Jona, Jans, Noah, Suaad, Senne, Niels, Teuntje, Fearony en Sheldjen.
Wij wensen de kinderen en hun gezin een prachttijd toe op de Okkernoot!

Denkt u aan het betalen
van de schoolfoto’s?

Wanneer u de foto’s niet
koopt, graag z.s.m. op school
inleveren.

OBS de Okkernoot doet mee met bijzonder kunstproject

Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school binnenkort meedoen aan een bijzonder project
beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als
aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet zodat iedereen het
werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met
die tekening erop kunt bestellen.
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar: 1 en 2 met
Mondriaan/Kandinsky, 3 en 4 met Warhol/Haring, 5 en 6 met Van Gogh/Miró en 7 en 8 met Matisse/Picasso.
Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
We houden u op de hoogte!
Team en kinderen OBS de Okkernoot

Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 8 november neemt de school deel aan het nationaal schoolontbijt.

Alle kinderen van de Okkernoot gaan samen ontbijten die ochtend.
De kinderen komen op de gebruikelijke tijd op school en zullen onder leiding van
hun leerkracht naar de “ontbijtzaal” gaan.
Wilt u uw kind(eren) deze ochtend een plastic tasje met daarin: bord, beker en
bestek mee geven?

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website:
https://www.schoolontbijt.nl/

Oproep van onze leerlingenraad

Hallo,
Beste ouders wij zijn de leerlingen van de leerlingenraad,
Liva, Sen, Alma en Jua. Wij vroegen ons af of jullie een houten kast of
een glazen kast hebben. We hebben bekers die we in een
prijzenkast willen.

Groetjes de leerlingenraad.

Reminder:
op woensdag 6 november wordt er gestaakt en is de
school gesloten.

Kalender (ook te vinden op onze website)

November
1 Weeksluiting: groep 5/6 (Aanvang 14.40 uur)
6 Staking
8 Schoolontbijt (geen weeksluiting)
15 Schoolfinale Nationale voorleeswedstrijd (groep 6,7,8) Aanvang: 14.30 uur*

* Kent u nog een prominent persoon uit Zetten of omgeving? Een (kinder)boekenschrijver?
Iemand die in het verleden betrokken is geweest bij de Okkernoot?
Iemand die heel graag eens jurylid zou willen zijn?
We zoeken namelijk nog juryleden voor de voorleeswedstrijd.
(Aanmelden kan bij juf Sanne: s.liebrand@okkernoot.nl)*

