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Beste ouder(s), verzorger(s),
Vorige week hebben de kinderen, ouders en collega’s afscheid
genomen van juf Fleur.
De waarnemend directeur stelt zich voor:

O.B.S. De Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
Telefoon 0488-452674
info@okkernoot.nl
www.okkernoot.nl

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Mijn naam is Myrna den Hartog en vanaf 1 februari mag ik het team van de Okkernoot tijdelijk
komen versterken. In 1993 ben ik gestart als leerkracht basisonderwijs in Hilversum Sinds 2002
ben ik werkzaam bij Wonderwijs (voorheen Batavorum en Stisamo). Eerst als leerkracht in
Heteren en sinds 2016 met veel plezier als directeur en leerkracht van de Jacobusschool in
Valburg.
Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon in de leeftijd van 16, 20 en 21 jaar.
Net als de Jacobusschool, is de Okkernoot een kleine dorpsschool waarbij ik persoonlijke
aandacht heel belangrijk vind.
Op dinsdag, woensdag om en om en vrijdag ben ik aanwezig op school.
Ik heb zin om aan de slag te gaan!

Activiteiten vanuit de ouderraad
De ouderraad zet zich in bij het organiseren en of voorbereiden van allerlei leuke activiteiten op school.
Hier is het team heel blij mee, want zonder hen is de realisatie van deze activiteiten onmogelijk.

Boerenkoolmaaltijd/winterwandeling:
Op vrijdagavond 6 maart willen we, na de leuke avond van vorig jaar, weer een avondwandeling gaan
maken. Dit willen we combineren met de boerenkoolmaaltijd.
De kinderen eten dan op school en daarna gaan we een wandeling door Zetten maken. Ze mogen zelf
hun zaklamp meenemen. Voor de ouders die op school blijven zal er ook een winterse maaltijd zijn. De
kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht en kunnen rond 1900 uur weer naar huis. We
zoeken nog voor diverse taken vrijwilligers. O.a. personen die boerenkool willen maken, mee willen
helpen met de tent opzetten/afbreken of meelopen met de kinderen.
Je kunt je opgeven bij Sanne( moeder Morris en Jette) of bij Joyce ( moeder Zahra en Vesper)

Nationale pannenkoekendag:
Op vrijdag 20 maart doet de Okkernoot mee aan de nationale pannenkoekendag. Dit is een dag
waarop we ouderen uitnodigen op de Okkernoot om ze in het zonnetje te zetten. We eten dan op
school pannenkoeken en zullen een deel daarvan op school maken. Voor het andere deel zoeken we
nog vrijwilligers die thuis die ochtend wat pannenkoeken willen bakken. Of mee willen ondersteunen
op school die ochtend zelf. Je kan je opgeven bij juf Ans, Latifa ( moeder Eliza, Noor en Noah) of bij
Joyce ( moeder Zahra en Vesper)

Opgeven als hulpouder voor deze twee leuke activiteiten mag ook bij juf Sanne via de mail.
Voor meer informatie, houdt een van de volgende Okkernotities in de gaten!

Het plein is opgeknapt!
Naast doeltjes, een glijbaan en
een zandbak, is er nu ook een
echt voetbalveld en een
verkeersplein. De leerkrachten
hebben ook nog wat (saaie)
muurtjes van een kleurtje
voorzien.

Nieuwe records bij Eerste de beste!
Ieder jaar vindt de 1e de beste weeksluiting plaats. Hierbij vervult iedere klas een “challange” en het
record blijft soms (tientallen) jaren staan. De records zijn zo scherp dat er bijna nooit een verbeterd
wordt.
Echter: dit jaar zijn er maar liefst 2 records verbroken! Zie hier het overzicht:
( Misschien herkent u nog wel een van de recordhouders )

die al jaren
van school is.

Inschrijven 10-minutengespreken
Vanaf maandag 10 februari kunnen ouders zich inschrijven voor de oudergesprekken.
Ouders krijgen hiervoor een mail om zich digitaal aan te melden.
De ouders van groep 8 krijgen aparte gesprekken, hierover hebben zij inmiddels bericht
gehad.

Kalender (ook te vinden op onze website)
februari
6 Groep 1/2 naar theater “de kik” (ouderhulp gewenst)
7 Studiedag team (voor alle leerlingen een lesvrije dag)
10 Vanaf vandaag: inschrijven 10-min gesprekken t/m groep 7
14 Rapport wordt uitgereikt
14 Weeksluiting: aangekleed lied (aanvang: 14.40 uur)
17 Deze week: 10 minuten gesprekken
19 Volleybal toernooi groep 7/8
21 CARNAVAL (continurooster, einde schooldag: 14.30 uur)
24-28 Voorjaarsvakantie

