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Ouderbijdrage 

In de maand februari wordt er door de Ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage geïncasseerd. U heeft  
hiervoor allemaal de automatische incasso ingevuld en ondertekend. De ouderbijdrage bedraagt € 25,-- per 
leerling. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze altijd stellen aan Ilse Overbeek (penningmeester OR). 
 

Voorleeskampioen Bryan Slot 
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober j.l. heeft Bryan Slot de voorleeswedstrijd gewonnen. Woensdag 13 
februari strijden alle voorleeskampioenen van de scholen binnen de Hof van Twente in het Cultuurcentrum 
Herberg de Pol in Diepenheim. Wij wensen Bryan heel veel succes! 

 

Geluidsinstallatie 
Dankzij de OR hebben een prachtige nieuwe draadloze geluidsinstallatie 
gekregen. Deze kunnen we gebruiken voor allerlei activiteiten zowel 
binnen als buiten. We zijn hier heel blij mee! 

 
Parro 

Afgelopen maandag heeft u via de mail een activeringscode ontvangen voor Parro.  
U wordt vriendelijk verzocht deze te activeren zodat voortaan de communicatie  
gedeeltelijk via Parro kan verlopen.  

 
Open dag OPO Scholen 
Op woensdag 13 maart is onze jaarlijkse open dag!  
‘s Ochtends (tussen 9.00 uur en 12.00 uur) bent u, samen met uw kind, van harte welkom om een kijkje te  
komen nemen in onze school. 
Kunt u niet op de ochtend? Dan is het altijd mogelijk om een andere afspraak te maken.  



Streetwise 
Op 13 februari van half 9 tot 12 uur  komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB 
Streetwise leert alle leerlingen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan 
met het huidige verkeer.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het  
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in het gebouwtje over veilig oversteken. Het belang van  
het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met 
een spannende gele elektroauto.  

- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Brinkweg over de remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 
mogen  
zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt 
in  
deze les aan bod. 

- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid.  
Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze 
met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 

 

Studiedagen  
Vrijdag 15 februari en woensdag 27 maart hebben wij een studiedag gepland. 
Alle leerlingen zijn dan vrij! 

 

 
 

Kijkochtend in alle groepen 
Dinsdagochtend 5 februari mogen ouders, opa’s en oma’s in school komen kijken. De leerlingen willen u 
graag vertellen over de lessen die ze krijgen in de klas. U komt toch ook? 

 
Durf je ding 
Woensdagochtend 14 februari verzorgen alle kinderen van school een optreden voor (groot) ouders. 
Hiervoor studeren ze bijvoorbeeld een liedje, dansje of een toneelstukje in. Om 10.30 uur bent u van harte 
welkom om in het gebouwtje te komen kijken en luisteren. 

 

 
 
Belangrijk data februari en maart 2019                    Contact opnemen:                                                           
-  5  febr.  Kijkochtend in alle groepen                                  Wilt u meer informatie over onze 
-  7  febr.  Rapport mee naar huis      school of over onze activiteiten, 
-  11 febr. Contactavond     neem gerust contact met ons op.  
-  12 febr. Contactavond      Obs Stokkum, Stokkumerweg 40   
-  14 febr. Durf je ding      Telefoon: 0547-363309                                 
-  15 febr. Studiedag: alle kinderen vrij!                 mailadres: directie.obsstokkum@opohvt.nl  
-  15 febr. Start voorjaarsvakantie                 website: www.obs-stokkum.nl   
-  13 mrt.  Open dag                                                                              Facebook: www.facebook.nl/obs-stokkum.nl   
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