
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

De sint is ook dit jaar weer gekomen, 

Op Oh Zo Snel, dat hebben we vernomen. 

Voor veel kinderen is het feest,  

Het lijkt alsof hij nooit is weggeweest! 

Toch viert niet iedereen deze gebeurtenis,  

Met onze openbare gedachten is dit ook zeker geen treurnis.  

Andere mooie tradities, geloven en verhalen,  

Laten wij niet links liggen, daar besteden wij aandacht aan, 

verschillende malen.  

Snoep, chocolade en andere lekkernij,  

Viert wel hoogtij.  

Druk zijn de leerlingen in deze periode al,  

Te veel suiker erin en wij worden allemaal mal! 

Maakt u samen met mij de juffen en meester blij,  

Stimuleert u de gezonde snack met water erbij? 

Ook die bedtijd is zo van belang,  

We zien ze namelijk liever voor als achter het behang 😊 

Ook al viert u het wel of niet,  

Wij wensen u de komende tijd veel plezier en geniet! 

Met vriendelijke groet,  

Team Okkernoot.  
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Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 15 november namen 

leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 deel aan 

de voorleeswedstrijd. Dit jaar waren 

dat: Willem, Julina, Jua en Isa. 

De jury had de moeilijke taak om hier 

een winnaar uit te kiezen. Uiteindelijk 

won Isa uit groep 8 de 

voorleeswedstrijd! 

Van harte gefeliciteerd Isa! 

Wij wensen Isa veel succes op de 

regionale voorleeswedstrijd, want daar 

mag zij nog een keer haar kunsten laten 

horen. 
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Sinterklaasfeest op de Okkernoot 

Samen met ouders is afgelopen week de school in sinterklaasstemming gebracht. De school ziet er 

weer gezellig uit! 

Afgelopen woensdag hebben we bezoek gehad van Piet Fleur. Het bleek dat zij heeft geslapen in de 

gang! Dat was leuk maar ook een beetje spannend. Daarna heeft zij ook alle klassen nog een bezoekje 

gebracht. 

Wij hebben Sinterklaas gevraagd of hij zelf ook nog een bezoekje komt brengen bij ons op school. Dit 

zal plaats vinden op donderdag 5 december. 

Op deze ochtend mogen alle kinderen en hun (groot)ouders of oppas om 8.20 uur op het schoolplein 

gaan staan. Dan zullen we met zijn allen Sinterklaas welkom heten. 

De ouders van de kleuters mogen daarna nog even mee naar de klas om sinterklaas en de pieten toe te 

zingen. De andere kinderen komen zelf naar binnen die ochtend. 

Om 11.45 uur zwaaien we sinterklaas weer uit op het plein!  

In de middag verzorgen de leerkrachten leuke activiteiten in de klas. 

 

Hallo ouders van de kleuters, 
 
Het is al bijna weer zover...Sinterklaas komt de Okkernoot een bezoek 
brengen. Om alles klaar te zetten voor deze dag zijn wij nog op zoek 
naar ouders die woensdag 4 december vanaf 19.30 uur hierbij kunnen 
helpen. 
Als u kunt helpen geef het dan even door aan juf Ans of Juf Mirella.  
 



 

 

De Kunstweken musea kunnen open! 

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. 
Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. 
Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een speciaal voor ieder kunstenaartje 
gemaakt online museum. 
  

Kijk in de museumfolder van uw kind 

Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen 
met u) eenvoudig alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse 
museumshop. Echte fans kunnen hier leuke spulletjes met de tekening erop 
bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten van de kunst van uw 
kind! 
  

Goed om te weten 

• De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen 
automatisch ook in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg 
van ons project: Zien & Bespreken.  

• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  
• Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project 

echter mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt 
u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

• Op 6 december sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt 
met de productie van de bestelde souvenirs. 

• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 

Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik 
bovenin op ‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 

Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 
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Studiedag 7 februari 

Op 7 februari heeft het hele team een scholingsdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 
Stagiaires 
In beide kleutergroepen is een stagiaire. Bij juf Mirella zal Julia de komende tijd veel te zien zijn en bij meester Ali 
en juf Ans in de klas is dat juf Sanne. In de betreffende klassen hangt een poster waarin de dames zich voorstellen. 
Wij wensen hen een leerzame tijd toe op de Okkernoot. 
 

 
 

Uitnoding namens Muziekvereniging St. Wilibrordus: 

Op zondagmiddag 8 december geven de verenigingen Jeugdtheater en muziekvereniging St. Willibrordus 

uit Herveld-Andelst samen een Theaterconcert. Het beloofd een spektakel te worden voor jong en oud. 

Met vele bekende muziekstukken, en diverse toneeloptredens met als thema "Geheim" door de kinderen 

van het Jeugdtheater.  

De toegang tot ons Theaterconcert is gratis. Iedereen is vanaf 14:00h van harte welkom in het volledig 

opgeknapte Oude Koelhuis naar het NS station in Zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Silvie Meeuwissen, Muziekvereniging St. Willibrordus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender (ook te vinden op onze website)  

 

november  

29 Excursie groep 1 t/m 4 openluchtmuseum 

29 Weeksluiting alleen ouders van groep 7/8  (14.50uur) 

december  

5 Sinterklaasviering  

6 Weeksluiting: spelletjes in de klas (zonder ouders) 

13 Weeksluiting:  finale tafeltennis en sjoelen 

19 Kerstviering (meer info volgt) 

20 Start Kerstvakantie om 11.45 uur 

 

 


