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Welkom  
 
Na een heerlijke herfstvakantie, die aansloot op een geslaagd afscheid van juf Annelies,  zijn we 
deze week weer fris begonnen. Een mooie, maar drukke tijd tot aan de kerstvakantie. In deze 
nieuwsbrief wordt de maand november even doorgesproken.  

Afwezigheid Marlijn 
De komende twee weken is juf Marlijn afwezig vanwege familieomstandigheden. Juf Evelyn en juf Marita Pongers zijn nu 
de aanspreekpunten. Robert Geerdink van het stafbureau zal de komende 2 weken een aantal keer per week aanwezig zijn.  

Schrijfmateriaal 
Deze week hebben de leerlingen van groep 4 t/ 8 een nieuwe pen gekregen van school. Groep 3 
krijgt deze pen wanneer ze de letters beheersen. Wij hebben voor deze pen gekozen omdat het een 
ergonomische rollerpen is voor vloeiend leren schrijven. Een bijkomend voordeel is dat deze pen niet vlekt. Wanneer deze 
rollerpen stuk gaat, is een nieuw exemplaar aan te schaffen op school. 

Ontruimingsoefening 
 
Binnenkort zal o.l.v.onze BHV ‘ers  (juf Dorien, juf Evelyn en juf Marita P) geoefend worden hoe we de school zo snel en zo 
veilig mogelijk kunnen  verlaten,. Dit gaan we in het begin oefenen zonder de brandweer. We houden u op de hoogte. 
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Studiedagen. 
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad. In de ochtend werd er gesproken over de visie en waar we de 

komende tijd aandacht aan geven. Wat vinden wij als team belangrijk voor onze kinderen, het onderwijs en de school. 

Een van de aspecten is het taalonderwijs. Hier werd de middag mee gevuld. Roel Hopman van Heutink gaf uitleg over 

de nieuwe taalmethode, Taalactief, waar we deze week mee zijn begonnen. En over de digitale verwerking vanaf janu-

ari op taal– en spellingsgebied. Als team kijken we terug op een waardevolle en inspirerende dag. 

De volgende studiedag is 16 november. Deze is voor alle leerkrachten van OPO onderwijs. De kinderen zijn vrij. 

Nationaal schoolontbijt.  

Woensdag 8 november vindt het nationaal schoolontbijt plaats. De kinderen ontbijten deze ochtend 

gezamenlijk. We zullen gezamenlijk eten in ‘t Gebouwtje. De kinderen krijgen van ons het ontbijt. Wilt 

u uw kind dinsdag 7 november een bord, beker (ook geschikt voor thee) en bestek meegeven in een 

tas, alles voorzien van naam. 

Bibliotheek 

Op school wordt er dagelijks gelezen. Lekker in een leesboek, lezen in een informatieboek of 
stripboek, maar ook in de lesboeken. De kinderen zullen voor zichzelf lezen, samen lezen 
maar ook hardop lezen. Het is van groot belang om thuis ook dagelijks met uw kind te le-
zen. Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Het  vergroot de woorden-
schat, de spelling en tekstbegrip. 

Om het lezen te stimuleren hebben wij op school een professioneel ingerichte schoolbiblio-
theek voor groep 1 t/m 8. Deze schoolbibliotheek bevat nieuwe boeken van Bibliotheek Hof 
van Twente en eigen boeken van de school. Vanaf woensdag 8 november mogen de kinderen 
elke week een boek lenen op school. De pasjes hebben wij hierop school. Het scannen van de 
boeken wordt geregeld door 7/8 

Peuterochtend 9 november  
U heeft deze week een mail ontvangen  over deze ochtend. Peuters vanaf 2,5  jaar zijn van harte welkom om 2 uurtjes 
te komen spelen. Juf Francis en juf Marita zijn deze ochtend aanwezig. Deze ochtend zal een aantal keer worden her-
haald dit jaar en is voor alle kinderen uit Stokkum en Markelo. 

Zakelijke OR vergadering 15 november 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een nieuwe opzet is. We zijn heel blij dat we een interessante 
spreekster hebben kunnen vinden, In de bijlage vindt u de uitnodiging. Deze is ook te lezen op onze website en face-
bookpagina. De avond is woensdag 15 november a.s. 

Schoolfruit 
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we als school mee doen aan het schoolfruit project. (http://schoolfruit.nu/) De 
kinderen krijgen op school op woens, - donder- en vrijdag een stuk fruit. Heeft uw kind niet genoeg, dan mag u extra 

 

 

 

 

 



Belangrijke data: 

 8 nov 

Nationaal school-

ontbijt 

 9 nov  

Peuterochtend 

 9 nov begin school-

fruit 

 10 nov Crea 

 11 nov Oud papier 

 15 nov Schaak/

dam/ sjoeltoernooi 

 15 nov Zakelijke 

ouderavond 

 16 nov Studiedag 

Kinderen vrij 

 21 nov Informatie-

avond ouders groep 

8 Waerdenborch. 

 24 nov Crea 

 27 nov MR vergade-

ring 

  
Sjoelen, dammen, schaken 
 
Woensdagmiddag 15 november is het jaarlijkse toernooi voor dammen, schaken en sjoelen voor alle scholen in Mar-
kelo. De kinderen kunnen zich hiervoor op school inschrijven. Bij de leerkracht. Voor groepen 6,7 en 8.  Het toernooi 
is dit jaar op OBS Stokkum en start om 13.00 uur. Het toernooi is uiterlijk om 15.00 uur afgelopen. De kinderen die 
meedoen kunnen op school tussen de middag een broodje eten. Brood graag zelf meenemen. Uiteraard is het moge-
lijk om de kinderen aan te moedigen 

Creamiddag 

Ook dit schooljaar zijn we weer op zoek naar ouders die mee willen helpen bij de crea-middagen. Dit jaar gaan we 
koken, met techniekopdrachten bezig , stop-motion filmpje maken, breien/borduren/haken en werken met papier-
maché. De crea middagen worden gehouden op de volgende vrijdagmiddagen van 13.30 uur tot 14.45 uur:  

10 november; 24 november; 12 januari; 9 februari;  
16 februari (waarschijnlijk eind ochtend) 
9 maart; 6 april; 13 april; 8 juni en 29 juni 

Mocht u een aantal vrijdagmiddagen mee willen helpen dan kunt  
de data doorgeven aan  
Marita Haverkate (m.haverkate@obs-stokkum.nl) of  
Evelyn Marsman (e.marsman@obs-stokkum.nl). 

 
 
 

 

De Waerdenborch 
 
Binnenkort zijn de eerste avonden voor de ouders  

van groep 8  om kennis te maken met de middelbare  
school. Op 21 november is  
de informatieavond van de Waerdenborch in Holten.  
De overige data staan uiteraard op onze site. 

 

 
Sinterklaas 
Over 2 weken komt Sinterklaas aan in  Dokkum. De eerste voorbereidingen zijn 
hiervoor op school al weer getroffen. Deze week krijgen de kinderen een brief  
mee voor het loodje trekken. Voor de groepen 1  t/m 4 staat maandag een  
tafel in de hal klaar met cadeautjes. U kunt samen met uw kind op  
maandagmiddag 15:00 uur of dinsdagmorgen 8:20 een cadeautje uitzoeken. 
Voor de verdere invulling wordt u binnenkort  ingelicht, 

 

www.obs-stokkum.nl   
https://nl-nl.facebook.com/OBSStokkumMarkelo/ 

 

 

 

 


