
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Afgelopen donderdag stonden alle kinderen en ook veel ouders 

en grootouders vol spanning op het schoolplein. Onder luid 

gezang werd gewacht op Sinterklaas en de pieten. 

Er reed een hele lange limousine voor en daar stapte de Sint uit en 

twee pieten. 

Sint ging eerst bij de kleuters op bezoek. De kleuters ontdekten 

daar een grote schatkamer. Nadat zij samen met de pieten hebben 

gezongen en gedanst mochten zij zelf een cadeau uitzoeken. 

In groep 3/4 kwamen Sint en de Pieten ook op bezoek. De 

kinderen lieten Sint zien wat zij allemaal hadden geleerd. De 

cadeautjes zaten in een hele grote zak. Daar paste de juf ook in. 

In groep 5 tot en met 8 waren er prachtige surprises geknutseld en 

er zijn ook hele knappe gedichten geschreven. 

Ook hier lieten Sint en de pieten hun gezicht nog even zien en 

er werd flink gestrooid. 

 

Inmiddels is alle sinterklaasversiering verdwenen en is de 

kerstcommissie druk met het versieren van de school. Het ziet 

er weer gezellig uit! 

Op donderdagavond 19 December is er kerstfeest op de Okkernoot. 

Hierover ontvangen de kinderen binnenkort meer informatie.  
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Kerstbomen te koop! 

Op zoek naar een mooie en verse 

kerstboom? Bij de familie Hover 

op de Bakkerstraat staan er nog 

enkelen te koop. 

De opbrengst komt volledig ten 

goede aan de Okkernoot. 
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Excursie groep 1 tot en met 4 

Op vrijdag 29 november vertrok er een grote groep kinderen naar het OPENLUCHTMUSEUM in 

Arnhem. Het was prachtig weer dus perfect om lekker buiten te mogen zijn. 

De kleuters mochten zich als eerste melden voor de speurtocht/ rondleiding. Ondertussen mocht 

groep 3/4 spelen en picknicken in de prachtige speeltuin. Het leek wel een schoolreis! 

De speurtocht/ rondleiding begon met het bekijken van een oud schilderij van Jan Steen. Hierop stond 

zijn dochtertje Kaatje afgebeeld. De kinderen leerden hoe er honderden jaren geleden Sinterklaasfeest 

gevierd werd.  Als afsluiting kwamen de kinderen in de werkkamer van Sinterklaas. Deze zag er heel 

ouderwets uit. Sinterklaas liet speelgoed van vroeger zien en ook een pak dat hij honderd jaar gelden 

droeg. 

Zowel de jongste als de oudste kinderen waren enorm betrokken. Het was een groot succes! 

Wij willen ook alle ouders en oma’s bedanken voor hun hulp! 

 

 



 

 

 
 
 

Het kerstbomen rooien 
was weer een groot 
succes! 130 bomen zijn 
er uit de grond 
gestoken. Ruim de helft 
van de bomen is 
inmiddels verkocht! 
 
Goed gedaan allemaal! 
  

Kunstles in groep 5/6 
Donderdag 28 november was er in groep 5/6 een beeldhouwer in de klas. Een kunstenares 
die beelden maakt. 
Zij heeft de kinderen verteld over een beeldhouwtechniek: speksteen bewerken. 
Na de informatieve les mochten de kinderen ook zelf een speksteen bewerken. De 
kinderen waren zeer enthousiast en de resultaten waren geweldig! 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender (ook te vinden op onze website)  

 

december  

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 

  

januari  

6 luizencontrole 

10 Weeksluiting: nieuwjaarswensen (aanvang: 14.45 uur) 

17 Weeksluiting: groep 7/8 (aanvang: 14.45 uur) 

 

 


