
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Afgelopen maandag, 30 september, heeft het team van de Okkernoot 

een studiedag gehad over ICT. De ochtend stond in het teken van 

herhaling en verdieping n.a.v. een studiedag van afgelopen schooljaar. 

De middag stond in het teken van door ontwikkelen op het gebied van 

ICT. De focus lag ditmaal op de onderbouw en nog specifieker: “wat 

doen we en wat gaan we doen op het gebied van ICT binnen ons 

kleuteronderwijs”.  

De hele dag heeft ons nieuwe ideeën en inzichten opgeleverd waar wij 

weer mee verder kunnen. Een en ander wordt uitgewerkt en sommige 

zaken gaan we direct toepassen. Niet alles zal zichtbaar zijn, veel op het 

gebied van ICT gebeurt ook achter de schermen.  

1 Oktober is voor elke school een ijkmoment op het gebied van het 

aantal leerlingen op school. We zitten inmiddels op 92! Dat is een mooi 

aantal en ook het bestuur, Wonderwijs, is tevreden. Toch leuk om te horen en om hier te vertellen.  

Naast lesgeven aan de Okkernootjes, wat wij natuurlijk het liefste doen, zijn er nog andere zaken waar we mee 

bezig zijn. Een kleine greep uit wat dat is: rapportfolio, kunst en cultuur plannen ontwikkelen en tot uitvoering 

brengen, Bomberbot (groep 5/6 & 7/8 vanaf dec.), het schoolplan voor de komende 4 jaar en COZ (coöperatie 

onderwijs Zetten). We vertellen hier met plezier meer over als u daar vragen over heeft.  
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Leerlingenraad          

De eerste vergadering van de leerlingenraad heeft plaatsgevonden. Het was best spannend en even wennen. De 

rollen zijn inmiddels verdeeld. Alma is voorzitter, Jua is notulist en Sem en Liva zijn actieve deelnemers. Na het 

eerste overleg heeft de leerlingenraad direct de klassen op de hoogte gebracht en is de ideeën-bus nieuw leven 

ingeblazen. En de ideeën stromen binnen!  

De leerlingenraad komt om de 4 tot 6 weken bij elkaar, het eerstvolgende overleg staat op dinsdag 22 oktober 

gepland.  

Als u vragen heeft aan de leerlingen van de leerlingenraad, schroom niet om ze te benaderen! 
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Even voorstellen: de Ouderraad in 2019 
 

Beste ouders, 

 

Het schooljaar is weer begonnen. Dat brengt verandering voor de kinderen met zich mee, maar ook in de 

Ouderraad. Hieronder noemen wij kort de leden van de Ouderraad en de namen van de schoolgaande kinderen. 

Wellicht heeft u dan gemakkelijker een gezicht bij de persoon. Deze mensen kunt u dus benaderen als u vragen 

heeft en u weet dan door wie u kunt worden benaderd voor ondersteuning van onze activiteiten voor de kinderen.  

 

Emanuel:  ouder van Iskander en Rosalinde (voorzitter) 

Herma:   ouder van Joris en Niels (secretaris) 

Janneke:  ouder van Ivo, Tim en Swen  

John:   ouder van Fien (Voorzitter) 

Joyce:   ouder van Zahra en Vesper 

Latifa:   ouder van Eliza Noor en Noah 

Nayri:   ouder van Luna  

Sanne:   ouder van Morris en Jette (penningmeester) 

Rik:   ouder van Coosje en Teuntje 

 

Graag attenderen wij u op de activiteitenlijst die u uitgereikt is op dinsdag 3 september 2019: daarin staan de 

activiteiten genoemd die wij voornemens zijn om te begeleiden dit jaar. U kunt zich opgeven op het formulier da t u 

in die documentatie aantreft voor de onderwerpen waar u interesse in heeft. Wij nemen dan contact met u op. U 

kunt uiteraard ook de leden van de ouderraad aanspreken. 

 

Tot ziens! 

 

De Ouderraad 

  

 

De schoolfotograaf komt 

op dinsdag 8 oktober. Er 

zal om 8:15 uur gestart 

worden met de 

broertjes/zusjes foto! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek is op 2 oktober gestart en duurt t/m 10 oktober 2019. Het thema van de 
Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Vrijdag sluiten we het af met de dans 

en het lied van Kinderen voor Kinderen. 

 
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De 
Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! Niet de bestemming 

maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een 
cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een 

catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van 
een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal. 
 

De boekenmetro 
Vind je het lastig om een boek uit te kiezen dat goed bij je past? Reis mee met de geweldige boekenmetro! Met 
deze metroplattegrond reis je van het ene mooie boek naar het andere. Houd je bijvoorbeeld van Harry Potter? 

Stap in ‘Lijn 2 Potter’ en ontdek boeken met een magische sfeer. Ben je meer een Dolfje Weerwolfje-lezer? Kies een 
halte van ‘Lijn 3 Dolfje’! 

 
DOWNLOAD DE SPREAD > (PDF) 
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Sinds het begin van het nieuwe schooljaar zijn Pepijn Raats en Annina Gerritsen de MR-leden die 

namens de ouders in de MR zitten. 

Pepijn heeft er al een aantal jaar opzitten samen met Marcel Wenneker. Marcel heeft het stokje 

doorgegeven aan Annina. Hieronder zullen Pepijn en Annina zich nog even voorstellen. 

Mijn naam is Pepijn Raats. Ik ben de vader van Willem uit groep 5 en Marijn en 

Sofie die al een tijdje op het voortgezet onderwijs zitten. Ik zit al een paar jaar in de 

MR van de Okkernoot. We zijn na de zomervakantie gestart met een bijna nieuwe 

MR. Vanuit het team nemen Mirella en Margriet deel aan de MR en vanuit de 

ouders Annina en ik. Ik vind het erg leuk om met een nieuw samengestelde MR de 

belangen van kinderen, ouders en school te behartigen door mee te denken en 

praten over alle ontwikkelingen die spelen binnen de school!!                                                                                                                                                                  

Hallo, mijn naam is Annina Gerritsen, moeder van Saar uit groep 4 en Ise uit groep 

2. Sinds het nieuwe schooljaar ben ik toegetreden tot de MR. De komende tijd wil 

ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee denken en te adviseren 

over het beleid van de school. Zodat we ervoor zorgen dat onze kinderen, het team 

van de Okkernoot en wij als ouders er samen het beste uithalen.  

Als je vragen, opmerkingen, adviezen hebt of informatie wilt omtrent de zaken die in de MR worden besproken, 

dan horen wij dat graag! Meer informatie over de MR en de notulen van de vergaderingen zijn ook te vinden op de 

website van de school. 

Namens de MR willen we Marcel heel hartelijk bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren! 

 

Nestkastjes maken bij CNME Hemmen  

Nu de herfst aanbreekt is het ook weer een goed moment om alvast te denken aan het volgende voorjaar als de 
vogels weer gaan nestelen. Om ze hierbij te helpen is het hangen van een nestkastje, in bijvoorbeeld je tuin een 
goede zaak. Daarom gaan we op zaterdagmiddag 2 november in het Dorpshuis (de Oude School, Kerkplein 4 te 
Hemmen) ook dit jaar weer een middag organiseren om leuke nestkastjes te maken voor kleine zangvogeltjes. We 
starten om 14.00 uur met een korte inleiding over het belang van nestkastjes en daarna instructie over het zelf te 
maken nestkastje. Als alles goed gaat heeft iedereen dan omstreeks 16.00 
uur zijn of haar nestkastje klaar.  
Kinderen van 6 t/m 13 jaar met hun (groot)ouders zijn van harte welkom. 
 
De kosten zijn € 6,- per nestkastje, inclusief al het materiaal dat we hiervoor 
nodig hebben. Betaling bij binnenkomst. Al het benodigde materiaal wordt 
als compleet bouwpakket verstrekt en na afloop kunnen de kinderen het 
kastje mee naar huis nemen. In verband met de voorbereiding en het 
beperkt aantal kinderen (20) is het gewenst om je vooraf op te geven via de 
mail: joopvanworkum@gmail.com.  
Er zullen diverse vrijwilligers aanwezig zijn om de kinderen te helpen.  
Voor de (groot) ouders en begeleiders staat de koffie of thee klaar. 

 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joop van Workum  
Tel: 06 4288 2897. 
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Internationale dag van de leraar: 

Dit jaar viel de dag van de leraar, 5 oktober, in het weekend. Natuurlijk hebben wij hier voor het 

weekend al bij stil gestaan en dat doe ik in deze Okkernotitie graag nogmaals. De Okkernoot 

beschikt over een gedreven en fijn lerarenteam. Ze staan klaar voor de leerlingen en hun ouders, 

voor mij, maar ook voor elkaar. Afgelopen week werd dit nog maar eens bevestigd.  

Ik ben trots op de Okkernoot en alles en iedereen die daarbij hoort en in het bijzonder ben ik trots 

op jullie, de leraren!  

Lief team, ga zo door. 

Fleur.  

 

Let op: 

Op vrijdag 11 oktober is er continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school. De 

schooldag eindigt om 14.30 uur.                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Kalender (ook te vinden op onze website) 

Oktober  

7 Deze week: oudergesprekken 

8 Schoolfotograaf (info volgt) 

11 Continurooster: de school eindigt om 14:30 uur en de kinderen eten tussen de middag op 

school 

14 Deze week: vakantie 😊 (14 t/m 18 oktober) 

21 Luizen controle 

25 Weeksluiting: voorlezen (groot)ouders 

 


