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Nieuw jaar 

Afgelopen maandag zijn we  begonnen met een toost op het nieuwe jaar. 

 

Het team van OBS Stokkum wenst u  en uw kind een  mooi, fijn, gezellig en liefdevol 

nieuwjaar. 

Terugblik kerst 

December was voor iedereen een drukke maand. Wij kijken samen  met de  medewerkers van Komiok 

en het Gebouwtje terug op een gezellig, goed bezochte kerstmarkt.  Veel ouders, buurtbewoners en 

andere belangstellende vonden de weg naar Stokkum.  Als team zijn we ook erg enthousiast en  zal in 

2018 een vervolg krijgen. 

Het kerstdiner  werd ook in een nieuw jasje gestoken.  Samen met OR en MR hebben we met de kin-

deren heerlijk genoten van uw hapjes, waarvoor dank.  Het team bedankte deze avond de OR en MR 

voor de inzet en  samenwerking van het afgelopen jaar.  Ook spraken zij  de complimenten naar het 

volledige team uit over de inzet  en de aanpak  van dit jaar.  

Crea As. vrijdag beginnen we weer met CREA. 
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 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  

 

 

Niveaulezen 

Binnenkort worden de CITO toetsen weer afgenomen. Een onderdeel is kijken welk leesniveau een kind 
heeft. Aan de hand van deze niveaus gaan we weer lezen in groepjes op niveau (groep 3 t/m 8).  
In de periode voorjaarsvakantie - meivakantie lezen we op woensdagmorgen. We  zouden daarvoor 
gebruik willen maken van uw hulp.  Binnenkort ontvangt u  hier meer informatie over. 

 

Opendagen middelbare school 

 woensdag 17 januari Open Huis voor ouders en kinderen Reggesteyn Rijssen  

 14.30 uur - 16.30 uur (leerlingen gr 8 en ouders)  en 18.00 - 20.30 uur (iedereen)  

 dinsdag 23 januari minilesjes groep 8 op de Waerdenborch Goor van 13.00 uur - 15.00 uur 

(geregeld via school)  

 woensdag 24 januari Open Dag AOC Oost in Borculo 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur  

 dinsdag 23 januari minilesjes groep 8 Waerdenborch Holten 14.00 - 16.00 uur (hier heeft gr 8 zich 

voor opgegeven)  

 vrijdag 26 januari Open Huis (ouders en kinderen) Waerdenborch Goor 18.30 - 21.00 uur  

 zaterdag 27 januari Open Huis (ouders en kinderen) Vrije School Zutphen vanaf 10.00 uur  

 vrijdag 2 februari Open Huis (ouders en kinderen) Waerdenborch Holten 18.30 - 21.00 uur  

 

 

 




