
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Inmiddels zijn de leerkrachten in alle groepen bezig om de 
leerlingen te toetsen of screenen. Hierdoor wordt de 
leerontwikkeling van het kind nauwkeurig gemeten. De resultaten 
van hun bevindingen zijn terug te vinden in het rapport wat in 
februari mee naar huis komt. De week voor de voorjaarsvakantie 
vinden de tien-minuten gesprekken plaats. Hiervoor krijgt u te 
zijner tijd een mail om u in te schrijven. 
 
LIGT HET RAPPORTMAPJE NOG THUIS? SVP ZO SNEL MOGELIJK 
INLEVEREN! 
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Boerenkoolmaaltijd 

De jaarlijkse (o zo gezellige) boerenkoolmaaltijd, die gepland stond op 31 januari, komt te vervallen 

vanwege de STAKING. 

Wij zouden het zonde vinden wanneer deze dit jaar komt te vervallen. Daardoor zijn we aan het kijken 

naar een vervangend moment. Zodra wij meer weten, hoort u dit. 

 

Gezocht: tennisballen 

Onze voorraad tennisballen begint op te raken. In het verleden kregen wij afgekeurde tennisballen via 

verschillende tennisverenigingen. Wij vragen jullie om binnen je netwerk eens rond te vragen of zij ons 

hier blij mee willen maken? 
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 Ook dit jaar gaan onze Okkernoten weer klussen en 

lopen voor een goed doel en zullen we kleding en flessen inzamelen. De werkgroep Scholidair gaat in 

februari van start met het voorbereiden van de activiteiten. Zij zijn nog op zoek naar een nieuw project 

voor dit jaar waarvoor we geld gaan inzamelen. Mocht je nog een project hebben, of iemand kennen 

die een project wil indienen laat het dan uiterlijk 10 februari weten. Dat kan bij juf Ans of juf Lieke via 

de mail naar a.hofman@okkernoot.nl of l.vanmullem@okkernoot.nl . We vinden het belangrijk dat het 

project onze leerlingen aanspreekt. Alvast bedankt voor jullie moeite, namens de 

projectgroep Scholidair.  

 

 

Nieuws uit groep 7/8 

- Dinsdag 22 januari gaat een aantal kinderen naar de kick-off van de landelijke ENERGY 
CHALLANGE. Zij gaan het komende jaar namens onze school er voor zorgen dat zij, maar ook hun 
klas en school bewuster om leren te gaan met energie. Wij hopen veel van hen te mogen leren. 

- Maandag 27 januari gaat groep 7/8 mini-lessen volgen op het HPC. Hiervoor moeten zij op de 
fiets naar school komen. De kinderen blijven allemaal over en moeten zorgen voor een 
lunchpakketje. 

- Op maandag 27 januari gaat Isa haar voorleestalent ten gehore brengen aan een regionale jury. 
Wij wensen Isa veel plezier en geluk! 

- Terwijl groep 8 een start heeft gemaakt met de EHBO-lessen, is groep 7 begonnen met 
verkeersles. Zij gaan in het voorjaar een verkeersexamen afleggen. 
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Uitnodiging (herhaling) 

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.  

 

Kalender (ook te vinden op onze website)  

Januari  

21 Kick-off Dansproject groep 1 t/m 4 (aanvang: 08.30 uur publiek is welkom!) 

24 Weeksluiting: 1e de beste (aanvang: 14.30 uur) 

30-31 2daagse schoolsluiting ivm lerarenstaking 

  

februari  

6 Groep 1/2  naar theater “de kik” (ouderhulp gewenst) 

7 Studiedag team 

10 Vanaf vandaag: inschrijven rapportgesprekken 

14 Rapport 

14 Weeksluiting 
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