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Geachte ouders/verzorgers,                                                                                              

Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand  december 2018.                                    In deze nieuswbrief o.a.:                                   

- Nieuwe directeur- 

Bestuurder OPO Hvt 

- Verandering groep 4,5 

- Kerstmarkt 

- Kerstviering 

- Kerstbakjes maken 

- Spelletjesochtend 

- Kerstvakantie 

 

 
Nieuwe directeur-bestuurder OPO Hvt. 
In de bijlage vindt u een brief van OPO Hof van Twente over onze directeur-bestuurder Jasper Kok.  
Per 1 december 2018 is hij benoemd als opvolger voor Robert Geerdink en Bert van den Berg. Beide heren  
Gaan in 2019-2020 met pensioen. 
 

 
 
 
Verandering in groep 4,5 

Juf Naomi werkt op de maandag en dinsdag in groep 4,5. Vanaf 28 januari 2019 gaat ze fulltime werken op  
Obs de Wiekslag. Ze werkte daar al drie dagen op deze school en het is voor haar prettiger dat ze vijf dagen  
Op dezelfde school kan werken. Freddy neemt de maandag en dinsdag erbij. Dit betekent dat hij  
Van maandag t/m vrijdag in groep 4,5 staat.  
 

 
Kerstmarkt 

Vrijdag middag 14 december van 17.00 tot 20.00 uur organiseren wij een kerstmarkt bij ons op school.  
In en buiten school en in het gebouwtje zullen kraampjes staan met mooi artikelen.  
Er zal weer gezorgd worden voor lekkere versnaperingen zoals: overheerlijke oliebollen van Gerrit Woudenberg, 
warme chocolademelk, snert, glühwein, broodje rookworst etc.  
Uiteraard zijn ook de kinderen weer druk geweest met het maken van leuke kerstartikelen die op deze Kerstmarkt 
te koop worden aangeboden.  
Let op! Wanneer u de artikelen van uw kind(eren) wil kopen dan kan dit tussen 17.00-17.30 uur. Daarna zijn de 
artikelen voor  iedereen te koop!  

 



Kerstviering 
Donderdag 20 december vieren we Kerstfeest op school. We gaan om 17.30 uur gezamenlijk eten in het  
Gebouwtje. De kinderen kunnen rond 19.00 uur opgehaald worden.  
Het Kerstdiner bestaat ook dit jaar weer door een hapjesbuffet. 
Binnenkort krijgt u alle informatie omtrent het Kerstdiner.   
 
Denkt u eraan om de kinderen de volgende zaken in een tas (voorzien van naam) mee te geven: 
 
- bord 
- beker 
- bestek 

 
 

 

 

Kerstbakjes maken 
Op woensdag 19 december gaan we met de kinderen weer kerstbakjes maken. Welke ouders zouden  
hierbij willen helpen?  U kunt zich opgeven bij juf Evelyn. 

 

Spelletjesochtend  
Vrijdagochtend 20 december mogen de kinderen weer een spelletje meenemen naar school.  
Graag voorzien van naam en in een tas. 

 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie start vrijdag 21 december om 12.00 uur!  
 
Op maandag 7 januari starten we om 8.30 uur met een koffie/thee/ranja.  
Samen met u, de kinderen en collega’s willen we dan toosten op het nieuwe jaar en elkaar gelukkig nieuwjaar 
wensen. U komt toch ook! 
 
 
 
 

 
 
 

 
Inloopspreekuur GGD en Salut 

 

 

 

 

“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 

“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 
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 “Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee omgaan?” 

 “Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat slapen?”  

“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?” 

“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 

“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 

 

Enkele voorbeeldvragen die u kunt stellen bij de GGD of Salut. 

Dinsdag 13 november is er weer een inloopspreekuur. Hier kunt u met al uw vragen terecht.  

Inloopspreekuur is iedere tweede dinsdag van de maand van 13.30-15.00 uur.  

 

 

 

 

Belangrijk data december en januari 2019       Contact opnemen:                                                            

-  2  nov.  Studiedag. Leerlingen vrij!                      Wilt u meer informatie over onze 
-  5  nov.  Informatieavond VO groep 7/8   school of over onze activiteiten, 
-  7  nov.  Nationaal Schoolontbijt    neem gerust contact met ons op.  
-  7  nov.  Kraanwaterdag     ObS Stokkum, Stokkumerweg 40 
- 13 nov.  Inloopspreekuur GGD/Salut   
- 14 nov.  Start project schoolfruit    Telefoon: 0547-363309                                 
- 16 nov.  Versieren school voor Sinterklaas   mailadres: directie.obsstokkum@opohvt.nl  
- 26 nov.  Ouder/kind gesprekken                 website: www.obs-stokkum.nl   
-  5  dec.  Sinterklaasviering     Facebook: www.facebook.nl/obs-stokkum.nl   
- 11 dec.  Inloopspreekuur GGD/Salut                 
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