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Beste ouder(s), verzorger(s),
De Kerstvakantie ligt achter ons en 2020 ligt voor ons. Het hele team
van De Okkernoot wenst jullie een prachtig en gezond 2020! Dit is
meteen een mooie aanleiding om terug te kijken op de afgelopen
periode en vooruit te kijken naar wat komen gaat.
Er was weer veel om trots op te zijn in deze eerste helft van het
schooljaar. Zomaar een greep uit het totaal:
•
•
•
•
•

•

Een goed georganiseerd en lekker Nationaal Schoolontbijt;
Een prachtige voorleeswedstrijd met Isa als Okkernoot Kampioen;
Een weeksluiting met mooie rijmpjes en gedichten. Van de
gedichten in groep 5/6 waren we enorm onder de indruk;
Een mooie en gezellige Sinterklaasviering;
Schoolschaatsen met de hele school. Sommige kinderen hebben
voor het eerst op het ijs gestaan! Ze vonden het spannend, maar
vooral erg leuk;
Een lekkere een gezellige Kerstviering met een grote opkomst
onder de ouders.
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Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet voor de Okkernoot; alle werkgroepen, de ouderraad, de
hulp(groot)ouders en natuurlijk alle collega’s in de klas en daarbuiten. Maar naast terugkijken, kijken we vooral
graag vooruit.
In januari krijgen we een nieuwe schuur, een zandbak, “panna” doeltjes en een nieuw toestel op het plein. Daar
kijken alle leerlingen en leerkrachten enorm naar uit. Daarna nog een likje verf over de paaltjes en misschien wat
andere wensen van de leerlingen inwilligen en het plein kan weer een tijdje mee.
Er zijn ook stappen gezet op het gebied van kunst en cultuur en ICT.
•

•

Ook staat ons weer een mooi kunst en cultuur programma te wachten tot het eind van het schooljaar. Op die
manier prikkelen we de leerlingen en komen we tegemoet aan hun kunstzinnige talenten. Hierover meer door
onze Cultuur coördinator, Lieke.
Een ICT-hoek bij de kleuters als aanvulling op de bouwhoek en poppenhoek zit eraan te komen. Natuurlijk met
de benodigde hardware en software. Programmeren in de breedste zin van het woord krijgt ook een plekje in
het onderwijs. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar we zijn aan het onderzoeken hoe we dit kunnen gaan
toepassen. Ali zal hierin als ICT coördinator een belangrijke rol spelen.

Voor in de lokalen is een aantal nieuwe kasten besteld en in de hal zal te zijner tijd een Okkernootboom met rondzit
en een bankje worden geplaatst. Deze boom past bij De Okkernoot: de wortels zitten diep en de boom blijft fier
overeind staan, welke storm er ook langs zal waaien.
Myrna den Hartog zal vanaf 1 februari de werkzaamheden van Fleur overnemen. Voor die tijd zal ze al eens
langskomen zodat de overdracht soepel verloopt. Wij wensen haar alvast veel succes en vooral plezier.
Dus, genoeg om naar uit te kijken, we maken er iets moois van!
Team Okkernoot.

Nieuwtje
Juf Sanne kwam net voor de vakantie nog met een leuk nieuwtje.
Zij en haar gezin verwachten hun derde kindje!
Juf Sanne zal enkele weken voor de zomervakantie al met verlof gaan.
Ter zijner tijd wordt u geïnformeerd over de invulling van deze vervanging.

Welkom op school
Erg blij zijn wij dat De Okkernootboom steeds groter wordt. Deze maand zijn er weer verschillende
kinderen gestart op de Okkernoot:
Tijmen in groep 3/4
Meriam in groep 1/2a
Asma in groep 1/2 b
Wij wensen jullie een mooie tijd toe op onze school!

Daarnaast verwelkomen wij ook meester Timo Markus in groep 3/4. Hij zal tot de zomervakantie enkele
dagdelen per week ons team komen versterken als onderwijsassistent.

Kunst en cultuur op de Okkernoot
Afgelopen periode ben ik druk bezig geweest om een mooi project samen te stellen voor de kunst- en cultuurlessen
op de Okkernoot. Vorig jaar hadden wij een fantastisch project opgestart met muzieklessen en kunstlessen van
vakdocenten. De groepen 5 t/m 8 kregen zelfs les op een echt instrument en sloten dit project af met een echt
concert in de Wanmolen.
Begin van het jaar zijn wij gestart met De Kunstweken. Een project waarbij een kunstenaar een aantal weken
centraal stond in de klas. Dit project is nu afgerond.
Dit jaar heeft groep 5/6 al een workshop gehad over ‘reliëfs maken in speksteen’. Groep 3/4 krijgt een workshop
‘Totems maken’, groep 1/2 gaat naar een voorstelling in De Kik en groep 7/8 gaat naar een smid om metaal te
bewerken.
Maar daarmee zijn wij nog niet klaar met alle kunst- en cultuurlessen op de Okkernoot! Ook aankomende periode
hebben we weer leuke lessen voor de kinderen samengesteld met behulp van vakdocenten.
Aankomende 9 weken gaan de groepen 5 t/m 8 op de dinsdagmiddagen aan de slag met de verschillende
technieken van animatie (zoötroop, cutout-stopmotion en pixelation) verdeeld over 5 lessen. Daarnaast gaan ze 4
lessen aan de slag met film maken. Dit wordt ook wel ‘ nieuwe media’ genoemd. De groepen 1 t/m 4 krijgen deze
weken les van echte dansdocenten! Zij gaan laten zien en laten ervaren welke dansstijlen er allemaal zijn. Van
moderne dans tot hip-hop! Er komt binnenkort een heuse Kick-off!
Na deze 10 weken gaan de groepen 5 t/m 8 aan de slag met de danslessen. Groep 1 t/m 4 krijgt dan les van Juf
Lydia. Een kunstdocente die ook een eigen kinderkunstatelier heeft!
Kortom, weer heel veel diversiteit in het kunst en cultuuronderwijs op de Okkernoot!
Ik heb er enorm veel zin in en ben benieuwd hoe de kinderen dit gaan ervaren.
Groetjes Juf Lieke

EHBO-les in groep 8
Vandaag is groep 8 begonnen met de EHBO-les. Juf Tine Galema verzorgt ook dit schooljaar de deskundige
EHBO lessen. Van januari tot en met april zullen de kinderen wekelijks les krijgen. De lessenserie wordt
afgesloten met een EHBO-diploma.

Uitnodiging
Generaties aan elkaar verbinden is belangrijk, dat kan niemand alléén voor elkaar krijgen. Daarom
nodigen wij u van harte uit voor de startbijeenkomst van het “Zettens Collectief Oud & Jong” op
maandag 27 januari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Wanmolen.

Veel moois: Dorpsraad Zetten/Hemmen, het Sociaal Team en Forte Welzijn onderstrepen het
belang om verschillende generaties met elkaar in contact te laten komen. Wanneer ouderen en
jongeren zich verdiepen in elkaars leefwereld, ontstaat vaak veel moois. Juist verschillen tussen
elkaar kunnen van waardevolle betekenis zijn. Ouderen beschikken over veel levenswijsheid, kennis
en ervaring terwijl jongeren ouderen weer kunnen leren over nieuwe dingen die de wereld ook biedt.
Door mensen onderling in contact te brengen, voorkomen we eenzaamheid en worden wijken een
stuk prettiger om in te wonen.
Ontmoetingen: voor nu én de toekomst
Eerdere lokale initiatieven en activiteiten, zoals het verhalenproject ‘Vertel eens’, het cycling diner,
sportinitiatieven en het integratiediner bleken al erg succesvol. Voor de diverse generaties is het
belangrijk dat er een blijvend contact uit voortkomt en het dus niet ophoudt bij die ene bijzondere
ontmoeting. Daar hebben wij u bij nodig! Door het vormen van een Zettens collectief, bestaande uit
verenigingen, partijen, personen en organisaties wordt een breed platform gecreëerd. We gaan
samen op zoek naar mogelijkheden voor een gevarieerd en structureel aanbod van activiteiten
waarin ouderen en jongeren samenkomen. Wilt u lokaal wat betekenen voor uw samenleving en ook
uw eigen netwerk vergroten, kom dan naar de startbijeenkomst. Dit raakt iedereen. Laten we samen
de uitdaging aangaan. Nieuwsgierig naar het complete programma? Check dan de flyer die is
toegevoegd aan deze mail.

Kalender (ook te vinden op onze website)

januari
6 luizencontrole
10 Weeksluiting: nieuwjaarswensen (aanvang: 14.45 uur)
17 Weeksluiting: groep 7/8 (aanvang: 14.45 uur)

