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Gelukkig  nieuwjaar 

Afgelopen maandag zijn we  begonnen met 

een toost op het nieuwe jaar. 

Het team van OBS Stokkum wenst u  allen een  

mooi, fijn, gezellig en liefdevol 2018. 

 

Terugblik 2017 

Een jaar geleden, januari 2018  is Marlijn Meinders uit Oldenzaal  begonnen als  vervanger van René 
Scholten. Marlijn  is tevens directrice van OBS Brookschole In het jaar dat ze nu Stokkum is zijn er veel 
veranderingen.  

Allereerst heeft juf Annelies van der Sluis besloten om 
te genieten van haar pensioen. Op dit moment staat 
voor groep 8, juf Marita Haverkate en juf Dorien Klein 
Teeselink. Juf Willy Bittink en juf Evelyn Marsman  
draaien groep 456. En groep 123 heeft juf Marita Pon-
gers en juf Francis Arkink als leerkracht. 

Daarnaast heeft Stokkum sinds dit jaar een eigen face-
book pagina en is de website weer geactualiseerd. 

In de zomervakantie is de school van binnen weer opgeknapt. De school is geschilderd. De kleuren 
sluiten aan bij Het Gebouwtje en daarnaast is er meubilair aangeschaft om de school om te knappen. 

Op onderwijsgebied maken wij nu de slag naar digitaal onderwijs. De kinderen werken nu op papier 
en op laptops (groep78), Chromebooks (groep456) en tablets (groep 123). Mede dankzij de opbreng-
sten van het oud papier. 

We hebben ook veel activiteiten gedaan met de kinderen, denk aan schoolreisjes, afsluiting van het 
schooljaar bij Erve Brooks, uitje naar de kinderboerderij in het kader van Dierendag, Koningsspelen, 
het mooie afscheid van juf Annelies, Crea-activiteiten met (groot) ouders, een zeer goed bezochte in-
formatieavond, kerstbakjes  maken, afscheidsmusical groep8, musical voor juf Annelies, Nationale  
Pannenkoekendag, natuurlijk de gezellige kerstmarkt in december. We hebben ook geregeld dankbaar 
gebruik kunnen maken van Het Gebouwtje voor deze activiteiten. 

In 2018 zal dit alles een vervolg krijgen. Middels deze nieuwsbrief blijft  u op de hoogte.  
Hopelijk zien we u bij een van deze activiteiten. Tot snel. 
 
Team OBS Stokkum 

Agenda 

 10 jan   Oud Papier 

 1 feb    Duurzaamheids 
              prijs 

 7 feb    Peuterochtend 

 10 mrt  Oud papier 

 16 mrt   Nationale Pan- 
               nenkoekendag  

Nieuwsbrief januari 

Website:     http://www.obs-stokkum.nl/  en   

Facebook: https://www.facebook.com/OBSStokkumMarkelo/ 



 

 Winterklusdag 

Afgelopen zaterdag zorgden vele ouders en kinderen ervoor dat ons schoolplein er weer spik en span 

uitziet. Top. Dank je wel allemaal. Na afloop stond er voor een ieder een hapje en drankje klaar. 

Duurzaamheidsprijs 

Groep 7/8 heeft meegedaan aan de duurzaamheidswedstrijd van de 
Hof van Twente. In de categorie jongeren hebben zij de tweede 
plaats  behaald. Gefeliciteerd.  
Vanaf 10 januari is er  weer de mogelijkheid om te stemmen voor de 
publieksprijs. De hoofdprijs is 3000 euro. 

 

Stemt u ook op ons? 

Klik daarvoor op onderstaande link: 

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/duurzaamheidsprijs/publieksprijs.html  

 

 

 

Nieuws vanuit de Ouderraad OBS Stokkum 

Het afgelopen jaar is er weer veel oud papier opgehaald. Met de opbrengst heeft de ouderraad mooie 
projecten financieel kunnen ondersteunen  voor de Stokkumse schooljeugd. 
Zo zijn er o.a. nieuwe tablets aangeschaft voor groep 1-2-3, luizenzakken voor alle kinderen.   
En zijn de overblijfruimte en hal opgeknapt met  nieuw meubilair. Buiten zijn de netten van het voet-
balveld vervangen. 

Wij willen alle oud papier ophalers dan ook hartelijk danken voor hun inzet! 

Contactpersoon Gijs Opdam 06 25 56 43 31 

Data oud papier 2018 

 20 januari 
 10 maart 
 14 april 
 26 mei 
 23 juni 
 21 juli 
 8 september 
 13  oktober 
 17 november 
 15 december 

 

 

 

 




