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Schriftelijk werk
Iedere dag krijgen de kinderen nieuwe leerstof aangeboden. Deze lesstof wordt schriftelijk verwerkt. Vanaf groep 4 stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen. Het bewust maken van eigen vaardigheden en mogelijkheden. De kinderen mogen eigen werk
nakijken, zelf verantwoordelijk maken voor eigen werk. Ze leren dan wat kan/ weet ik al
wel en wat nog niet. Als leerkracht kijken we over de schouder van ieder kind mee, maar
zullen niet alles gaan corrigeren. Daarnaast kiezen we er voor om naast ene schriftelijke
verwerking ook te kiezen voor het werken met chromebooks of te oefenen via een
(spelletjes) circuit.

Nieuwe taal-spellingsmethode
Na de herfstvakantie wordt er in groep 4 t/m 8 gewerkt in een nieuwe taalmethode. Onze keuze is gevallen op Taal
Actief 4. Taal Actief past bij onze rekenmethode wat betreft de opbouw, manier van verwerken voor de kinderen. De
methode leent zich om kinderen individueel goed te volgen. In eerste instantie laten we de kinderen kennis maken
met de methode via de boeken en de schriften. Om zo een beeld te krijgen hoe de methode werkt. Vanaf januari
worden de chromebooks ingezet om de verwerking voor taal- en spelling digitaal in te gaan zetten.

Kijkochtend Peuters
Op donderdagochtend 9 nov mogen peuters vanaf 2 1/2 een ochtend kijken in de kleutergroep
1/2. Uiteraard zijn ouders ook welkom. Meer informatie volgt z.s.m. via de website en facebook

Afscheid juf Annelies
Zoals we eerder al hadden vermeld, gaat juf Annelies ons verlaten en mag zij gaan genieten van haar vrije tijd. Dit
willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Wij hebben daarom donderdag 19 oktober een feestelijke
dag georganiseerd waarbij juf Annlies natuurlijk in het zonnetje wordt gezet. Deze dag mogen alle kinderen overblijven en zal er een kleine verrassing tijdens de lunch worden geserveerd.
Mocht u als ouder(s)/ verzorger(s) persoonlijk afscheid van Annelies willen nemen, dan kan dat donderdag 19
oktober van 15.00u t/m 16.30u in Het Gebouwtje.

Informatieavond nieuwe stijl
Wat kijken we terug op een geweldige informatieavond. Met veel trots hebben we kunnen zien dat de leerlingen
hun ouders perfect kunnen rondleiden en piekfijn konden uitleggen wat er allemaal in school wordt geleerd. Ook
was het geweldig om te zien hoeveel ouders er waren. Kortom een prachtige leerzame avond.

Schoolfruit
We zijn blij u te kunnen melden dat we voor een periode van 20 weken, schoolfruit gaan
ontvangen. In het kader van de Gezonde school vinden wij dit natuurlijk een belangrijk thema. Het schoolfruit zal starten medio november en we ontvangen dan 3 dagen in de week
fruit. Welke dagen dit zijn hoort u zo spoedig mogelijk.

Juf Dorien
Hallo, mijn naam is Dorien Klein Teeselink. Samen met Rob en onze twee dochters Thalijn van 15 en Sterre van
14, wonen wij in het mooie Elsen.
Sinds begin schooljaar ben ik werkzaam op de obs Stokkum. Samen met Marita Haverkate geef ik les aan de kinderen van de groeten 7 en 8.Voordat ik in Stokkum kwam heb ik 10 jaar op de obs de Zwaluw in Markelo gewerkt. De eerste jaren bij de kleuters en de laatste 2 jaren in groep 5.
Na 10 jaar op dezelfde school aan het werk te zijn geweest vond ik het goed om eens te kijken op een andere
school. Gelukkig was er een plekje vrij in Stokkum. De school waar mijn onderwijscarrière ooit is begonnen bij juf
Annelies bij de kleuters.
Een geweldige school op een unieke locatie. Wie zou zijn of haar kinderen daar nu niet naar toe willen laten
gaan.
Mijn hobby’s zijn: eigenlijk heb ik maar 1 hobby en dat is hardlopen.
Zo ga ik in oktober voor de 7e keer de marathon van Amsterdam lopen. Een geweldig festijn.

Schooltuin
Op het schoolplein, voor de school zijn een aantal bloembakken geplaatst. In deze
bakken worden door het jaar heen van alles gepoot, gezaaid en verzorgd. De coördinatie ligt op dit moment bij Rick Morsink, stagiaire groep 7/8.

Afgelopen weken zijn we weer met de schooltuintjes begonnen. Er zijn vier tuintjes,
verdeeld over de volgende groepen: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en
groep 7 en 8. Het is nu de tijd om bloembollen te poten. Groep 7 en 8 heeft vanochtend alle tuintjes onkruidvrij gemaakt, alles omgespit en aangeharkt. Vervolgens hebben zij in hun eigen tuin een aantal bloembollen gepoot.
Groep 1 en 2 hebben ook een eigen tuin. In deze tuin staan al een aantal aardbeienplanten. De kinderen gaan zelf de bloembollen poten. Maar hoe doe je dat? En hoe
ziet zo’n bol er van de binnenkant uit? Na het kijken en nadenken over de bloembol
mogen de bollen de grond in. Lekker graven met de handen en de bloembollen in de
grond stoppen.
Groep 3 en 4 weten na vandaag te vertellen hoe je een bloembol moet poten en wat de bloembol nodig
heeft om straks in de lente een mooie bloem te worden. Samen kwamen we erachter dat de bloembol
aarde nodig heeft om in te groeien en te wortelen. De bloembol heeft ook water en zon nodig.
Bij groep 5 en 6 was er nog enige discussie over hoe de bol in de grond moest. Moet het puntje van de bol
naar boven of naar beneden. We bestuderen met z’n allen de opengesneden bol en beargumenteren
waarom het puntje van de bol naar boven of naar beneden moet wijzen. We kwamen met z’n allen tot de
conclusie dat het puntje naar boven moet wijzen omdat daar de bloem uit komt.
Via de website blijft u op de hoogte van de activiteiten rondom de schooltuin.
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