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Welkom iedereen
Na 6 weken van vakantie waren we blij om maandag alle kinderen weer welkom te heten. In de vakantie zijn de schilders druk geweest om de school een flinke opknapbeurt
te geven en het resultaat is schitterend. Ook heeft de OR met vele ouders er voor gezorgd dat het plein er piekfijn uitziet. Onze dank daarvoor! We kijken uit naar een geweldig schooljaar waarin we druk bezig gaan met het met uitzoeken en implementeren
van een nieuwe taal– en spellingsmethode. Ook de ontwikkeling van een digitaal rapport staat op de planning. We houden u hierover op de hoogte via de nieuwsbrief.

Aanwezigheid Marlijn
Dit schooljaar is Marlijn elke maandag vast op de Brookschole en op dinsdag in Stokkum. De woensdag en donderdag
zal ze wisselen tussen obs Stokkum en de Brookschole. Bij afwezigheid is juf Evelyn aanspreekpunt.

Studiedagen.
Ook dit jaar zijn er weer enkele studiedagen voor het team gepland.
Op onderstaande dagen hebben alle leerlingen vrij.
- Maandag 30 oktober
- Donderdag 16 november
- Maandag 5 maart
- Donderdag 26 april

Even Voorstellen
Ik ben Rick Morsink en ik ben een gemotiveerde pabostudent. Op OBS Stokkum loop ik
stage op de maandag en dinsdag in groep 7/8. Ik ben hier begonnen in februari 2017 en
heb dit na de vakantie voortgezet. In de zomervakantie ben ik gaan samenwonen met
mijn vriendin in Apeldoorn. In mijn vrije tijd wandel ik veel en ben ik graag aan het tuinieren. Op een regenachtige dag mag ik graag films en series kijken. Mijn stage is volledig
vrijwillig omdat ik graag in de praktijk bezig ben. Voordat ik mag beginnen aan mijn afstuderen moet ik nog enkele punten behalen, hier krijg ik op OBS Stokkum alle ruimte voor
en goede begeleiding.
Naast het werken aan mijn eigen opdrachten wil ik hier erg graag het tuintjesproject opzetten. Dit zal in de loop van het jaar vorm gaan krijgen.

Welkom
Wij heten Pien en Boet van harte welkom in groep 1. We wensen jullie een fijne tijd op OBS Stokkum.

Gezonde school
Vorig jaar hebben wij het vignet Gezonde school mogen ontvangen. Hier
zijn wij ontzettend trots op en we willen het hier zeker niet bij laten. Dit jaar
willen we hier ons verder in verdiepen door het tuintjesproject op te zetten
en de aanvraag van EU-schoolfruit. In oktober horen we of we hier voor in
aanmerking komen. Bij EU-schoolfruit ontvangen we 20 weken lang, 3 dagen in de week fruit. Hierbij horen lessen over gezondheid en gezonde voeding.
Als gezonde school stimuleren wij natuurlijk gezonde voeding. Wij willen u
dan ook vragen om de kinderen fruit mee te geven voor de pauze (zolang er
nog geen schoolfruit is) en ook tijdens het overblijven een gezonde lunch,
bestaande uit brood en/of fruit.
Vorig jaar hebben we het thema voeding uitgewerkt, dit jaar willen we ook
met het thema “beweging” aan de slag.
Meer informatie over de Gezonde school vindt u op www.gezondeschool.nl

Belangrijke data:

Kalender



Er wordt hard gewerkt aan de laatste aanpassingen in de jaarkalender. Zodra deze af is ontvangt ieder gezin een kalender waarin alle belangrijke
schoolzaken zijn opgenomen.

12 sept.
Schoolfotograaf.



25 sept.
Informatieavond.



4 okt. t/m 12 okt.
Kinderboekenweek.



19 okt.
Afscheid juf Annelies.



21 okt. t/m 29 okt.
Herfstvakantie



30 okt.
Studiedag. Lln vrij.

