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Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen vrijdag, tijdens het nationale schoolontbijt, hebben we
samen met de leerlingenraad bekend gemaakt dat we met het
schoolplein aan de slag kunnen gaan! Er komt een glijbaan, een
zandbak en er komen twee minidoeltjes. Dit zijn wensen van de
leerlingen en gelukkig kwamen deze wensen overeen met de
wensen van het team.
De volgende fase is plannen wanneer de
werkzaamheden kunnen starten, liefst zonder al
te veel overlast. We kijken uit naar het moment
dat de kleuters in het zand kunnen spelen en dat
er echt gevoetbald of gehockeyd kan worden. We
zullen u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
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Team Okkernoot.
Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 8 november vond het nationaal schoolontbijt plaats.
Voor schooltijd waren er al veel bedrijvige ouders bezig met het klaarzetten van de ontbijtspullen.
Nadat alle kinderen op school aanwezig waren, vertrokken zij klas voor klas naar de zaal. Hier schoven
de kinderen aan lange tafels aan, om samen gezellig te ontbijten.
Er waren allerlei lekkere en gezonde ontbijthapjes zoals: volkorenbrood, volkoren (krenten)bolletjes en
zelfs volkoren crackers. Daarnaast konden kinderen ook smikkelen van verschillend beleg en van appel
en komkommer. Kinderen konden water, melk of thee drinken en sommige kinderen namen zelf als
”toetje” nog een beker yoghurt met ontbijtgranen.
De producten die ongebruikt zijn gebleven zijn gedoneerd aan de voedselbank.
Het was een gezellige ochtend en wij danken in het speciaal de ouders die ons deze ochtend wilden
ondersteunen!

Denkt u aan het betalen van de
schoolfoto’s?
Wanneer u de foto’s niet koopt, graag z.s.m. op
school inleveren.

Wij zijn nog op zoek naar een jurylid dat
aanstaande vrijdag (15-11) de nieuwe
voorleeskampioen wil beoordelen.

Kalender (ook te vinden op onze website)

november
15 Schoolfinale Nationale voorleeswedstrijd (groep 5, 6,7,8) Aanvang: 14.30 uur*
22 Weeksluiting: rijmen en dichten (aanvang: 14.40 uur)
29 Excursie groep 1 t/m 4 openluchtmuseum
29 Weeksluiting
december
5 Sinterklaasviering (informatie volgt tzt)

* 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)*

