Nieuwsbrief Maart
OBS STOKKUM

april2018
In deze nieuwsbrief:


Juf Marlijn



Welkom Twan



Welkom Jelle



Koffieochtend/ durf je
ding



Schoolreisjes



TSO



Eindtoets groep 8



Schoolkas



Lezing Simone



Instrumenten carrousel



Koningsspelen

Geachte ouders/ verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Afgelopen weekend zijn de kinderen en
ouders erg druk geweest met “Boakeholt slep’n”. Onder het genot van een
heerlijke pannenkoek of een gebakken ei en een gepast drankje zag het er geslaagd uit. Onze complimenten voor de organisatie.
In deze weken tot aan de meivakantie staan naast de reguliere lesdagen ook
weer een aantal leuke activiteiten op de agenda. Denk daarbij aan de lezing van Simone van Overbeek voor u
als ouder donderdagavond as . Wij hopen velen van u donderdagavond te begroeten. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur.
Binnen school wordt er hard gewerkt aan vernieuwing, zoals wij u in de vorige
nieuwsbrief meldde. De digitale verwerking van taal/ rekenen en spelling verloopt
soepel. Kinderen ervaren nu hoe prettig het is. Groep 456 heeft ondertussen voor
ieder kind een chromebook. Dit werkt erg prettig. De antwoorden worden gelijk gecorrigeerd. Kinderen hebben direct zicht op hun prestaties. In groep 123 werken ze
met veel plezier op de tablets die geschonken zijn door de OR. OR dank je wel.
In deze nieuwsbrief staan verdere bijzonderheden voor de hele school. Veel leesplezier.
Team OBS Stokkum

Bericht van Juf Marlijn
Sinds januari ben ik langzaam mijn uren weer aan het opbouwen en ik ben blij dat ik u kan vertellen dat het erg
goed gaat. Mijn lichamelijke klachten zijn weg en ik heb genoeg energie om binnenkort weer volledig aan het
werk te gaan. Het is erg fijn dat tijdens mijn afwezigheid het team ervoor heeft gezorgd dat alles gewoon is doorgegaan. Zij verdienen dan ook een groot compliment!
Met vriendelijke groet,
Marlijn Meinders Locatiedirecteur Obs Stokkum en obs Brookschole

Welkom
Dinsdag 3 april is Twan Potman begonnen in groep 4. Dinsdag 10 april begint Jelle
Sligman. Elke dinsdag komt Jelle in groep 1 meedraaien tot hij 4 jaar wordt. We
wensen ze heel veel geluk en plezier op OBS Stokkum.

Koffieochtend
Op woensdag 25 april kunnen alle (groot)ouders , buurtbewoners en andere belangstellenden een kijkje nemen in onze school onder het genot van een kopje
koffie.

Tijdens deze ochtend treden ook alle groepen op in Het Gebouwtje.

Sporthal maandag 9 april
Vanwege het muziekspektakel aankomend weekend in de sporthal kunnen de kinderen niet gymen a.s. maandag
9 april. Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan deze ochtend gezamenlijk zwemmen.

Herdenking maandag 9 april
As maandag (9 april) nemen de leerlingen uit groep 7 en 8 deel aan een jaarlijks herdenkingsactiviteit rond 8
april, de dag waarop Markelo in 1945 bevrijd is. De kinderen gaan dan op de fiets naar Markelo.
Kunnen de kinderen allemaal met de fiets op school komen?

Oud papier
Zaterdag 14 april wordt het oud papier weer op gehaald.

Instrumentencarrousel groep 456
In 2014 is CuBaHof gestart met " Instrumentencarrousel". In dit project van de Muziekschool
Hof van Twente krijgen alle kinderen in groep 6 instrumentaal les in de school. De afgelopen
weken hebben de kinderen van groep 4,5 en 6, elke donderdagmiddag les gekregen van viooldocent Jan Dam. Deze zes weken wordt afgesloten met een kort optreden als "orkest".
Dit vindt plaats op donderdag 12 april om 14.15 uur tot ongeveer 14.30 uur in het Gebouwtje
van OBS Stokkum.
Ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom om dit muzikale optreden van vioolspelen te bewonderen.

Koningsspelen
Dit jaar vinden de koningsspelen plaats op 20 april. Deze dag zijn alle kinderen welkom van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Deze dag is niet het begin van de vakantie. De OPO heeft gekozen voor de meivakantie van 27 april tot 13 mei
2018.
De koningsspelen zullen worden georganiseerd door de leerlingenraad.

Eindtoets groep 8
Van 17 t/m 19 april vindt de jaarlijkse CITO eindtoets plaats voor groep 8, alleen in de ochtend.
Deze dagen zullen de kinderen van groep 8 samen met de leerkracht in het lokaal zijn. Groep 7 gaat samen met
een leerkracht in een andere ruimte werken. Op deze manier kan groep 8 rustig werken.

Schoolreizen
Groep 78 gaat maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni naar Schiermonnikoog. We zijn nu aan het overleggen welke
leerkrachten mee gaan. De kinderen krijgen meer info t.zt. Groep 56 gaat een nachtje kamperen in de buurt van
Het Hulsbeek. Zij zullen daar een aantal leuke activiteiten. Aangezien we afhankelijk zijn van mooi weer zullen we
een aantal data prikken. Groep 34 gaat naar Dinoland in Zwolle. Groep 12 heeft ook een eigen schoolreisje. Zij gaan
weer varen als Woeste Willem en naar het bos. De bijdrage voor al deze schoolreizen/ kampen ontvangt u via Ilse
Overbeek, van de OR, tzt.

Schoolfruit
Iedere week genieten de kinderen volop van het schoolfruit. Dit gesubsidieerde project stopt met koningsspelen.
We willen u vragen om de fruitdagen in stand te houden. Dit zijn
Agenda
dinsdag, woensdag en donderdag.


5 april lezing Simone Overbeek
aanvang 19:30 uur



5 april vergadering leerlingenraad



5 april start muziekproject
groep 78



6 april CREA



9 april, GEEN Gym, WEL zwemmen



9 april groep 78 herdenking.
Met de FIETS naar school



11 april groep 78 naar de
Vechtstromen in Hengelo



11 april, scholentoernooi voetbaal 5-5 gaat NIET door



12 april optreden groep 456
Instrumentencarrousel



13 april CREA



14 april Oud Papier



17,18,19 april EINDCITO gr 8



19 april, groep 456 Zit met Pit
les 3

Muziekproject groep 78



20 april Koningspelen 12:00
vrij. Voor groep 1 t/m 8

Samen voor elkaar ofwel de Muziekkist Fanfare Markelo in samenwerking met basisscholen in Markelo.



24 april groep 78 naar de boerderij



25 april Koffieochtend



26 april Studiedag team
kinderen vrij



27 april Koningsdag.
Kinderen vrij



28 april meivakantie



14 mei weer naar school
Start Kunstproject.

Schoolkas
We hebben ondertussen een offerte van de Welkoop ontvangen
en zijn nu aan het zoeken naar een geschikte plek op het schoolterrein. Het terrein wordt door veel mensen voor verschillende
doeleinden gebruikt. We zoeken een plek waar een ieder: school,
andere gebruikers (Komiok, Stokkumersfeest, 6 kamp, etc) en
buurtbewoner ons in kunnen vinden.

TSO
Er zijn veel kinderen die gebruik maken van de TSO. Om de gezonde lunch te stimuleren is er een koelkast in het magazijn geplaatst
om het drinken voor de lunch koel weg te zetten. We merken helaas dat er geregeld snoepjes in de trommeltjes zitten. We willen u
vragen om voor een gezonde lunch te zorgen. De kinderen weten
dat ze ruim de tijd hebben om rustig te eten. Ze eten tot minimaal
12:20 voordat ze naar buiten gaan.

Het doel van dit project is om leerlingen (groep 7/8) en ouders
kennis te laten maken met het bespelen van een blaasinstrument
in groepsverband.
Op onze school wordt er door ieder kind op een kunststof instrumenten gespeeld. Zij spelen enkele eenvoudige stukjes muziek gedurende 6 weken. Groep 78 krijgt les op donderdag van 13:00 14:00 uur.

