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Geachte ouders/verzorgers,                                                                                              

Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand  januari 2019.                                         In deze nieuswbrief o.a.:                                   

- Vacature locatiedirecteur 

- Juf Marita 

- Klusdag 

- Nieuwjaarstoost 

- Peuterochtend 

- Nieuw DNA 

- Onderzoek intercul- 

tureel werken 6,7,8 

 

 

Vacature locatiedirecteur Obs Stokkum 
Zoals u wellicht weet hebben we in Stokkum nog steeds een vacature voor locatiedirecteur.  
Het bestuur van de OPO heeft ons laten weten dat 1 februari 2019 deze vacature intern wordt uitgezet.  

 
 
Juf Marita Haverkate 
Hallo allemaal,  
 
Hier even een update over hoe het momenteel met mijn gezondheid gaat. Zoals velen wel weten liep ik al jaren  
te knoeien met mijn rug, heup en stijve spieren. Uiteindelijk ging het niet meer en was het noodzakelijk om uit  
te zoeken wat er precies aan de hand was. Na onderzoek bleek er een hernia te zitten. Na veel en allerlei 
therapieën heb ik deze onder controle gekregen maar helaas bleven de heupklachten en stijfheid aanwezig.  
Bij nader onderzoek blijk ik “weke delen reuma”, fybromyalgie te hebben. Ik heb nu sinds een paar weken 
medicatie hiervoor. Ik merk geringe vooruitgang en hoop dat dit de komende tijd voortzet. Ik ben erg blij en 
dankbaar dat ik op school kan komen wanneer het me lukt. Wat hand en spandiensten verrichten en even  
op de werkplek collega’s en de kinderen te zien. Dat geeft energie! 

Wil je wat weten of horen hoe het gaat, spreek me rustig aan. Dat is geen probleem.  
Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

 

Klusdag 
Op zaterdag 5 januari organiseert de OR van 09.00-11.30 uur een klusdag.  
We hopen op veel enthousiaste ouders die willen helpen met allerlei klussen rondom school. 
Om 11.30 uur wordt de klusdag afgesloten met iets lekkers! 



Nieuwjaarstoast 
Maandagochtend 7 januari wordt u van harte uitgenodigd om vanaf 8.30 uur, onder het 
genot van een kop koffie/thee of glaasje kinderchampagne, samen met ons en de kinderen 
te toosten op het nieuwe jaar.    
Om 9.00 uur starten we met de lessen.   

 
Peuterochtend 
Woensdagochtend 16 januari organiseren we een peuterochtend. Tijdens deze ochtend laten we de kinderen 
kennismaken met de basisschool. Ouders mogen er natuurlijk bij blijven. U kunt tijdens dit uurtje een rondleiding 
door de school krijgen. Doordat het een reguliere lesdag is krijgt u een optimaal beeld van hoe ons onderwijs.  
vormgegeven wordt.   

Nieuw “DNA” 
De afgelopen tijd hebben wij als team niet stilgezeten. We zijn o.a. bezig met  
de toekomstvisie voor Obs Stokkum. We noemen dit kortweg het  nieuwe  
“DNA” voor Obs Stokkum.  
Waar willen wij als school van Stokkum in de toekomst naar toe en vooral  
waarin willen wij uitblinken? 
In het nieuwe jaar gaan we hier verder vorm aan geven. We houden u op de 
hoogte. 

 

Onderzoek intercultureel werken in groep 6, 7 en 8. 
Dit onderzoek is opgezet vanuit de minor intercultureel werken, dat aangeboden wordt aan het Saxion 
in Enschede. Wij (Bob en Roel) volgen allebei deze minor en hebben de opdracht gekregen om binnen 
tien weken een project te draaien en te presenteren. Van hieruit zijn we in contact gekomen met Ellen 
Westra, de oprichtster van stichting binden en bezig is met het ontwikkelen van het project binden.  
In samenspraak hebben we het project van ‘de waardemuur’ gekozen om uit te gaan voeren.  
Hierbij is het de bedoeling dat we in samenwerking gaan met de klas, om te achterhalen wat de 
belangrijkste waarden zijn voor de kinderen op het gebied van het individu, binnen de klas en  
binnen de Nederlandse samenleving. 
In de bijlage vindt u meer informatie over de stichting van Ellen Westra-Nijland. 

 
WIJ WENSEN U HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! 
Dorien, Esmee, Evelyn, Freddy, Lisanne, Maaike,  Marita H, Marita P, Naomi, Pascalle, Thijs en Yvonne 

 

Belangrijk data december en januari 2019      Contact opnemen:                                                           
-  5  jan.   Klusochtend                       Wilt u meer informatie over onze 

-  7  jan.   Nieuwjaarstoost     school of over onze activiteiten, 

-  16 jan.  Peuterochtend     neem gerust contact met ons op.  

-  21 jan.  Start Cito      Obs Stokkum, Stokkumerweg 40   

-  23 jan.  Start nationale voorleesdagen   Telefoon: 0547-363309                                 

-   5 febr. Kijkochtend in alle groepen   mailadres: directie.obsstokkum@opohvt.nl  

- 15 febr. Studiedag. Kinderen zijn vrij   website: www.obs-stokkum.nl   

                                                                                              Facebook: www.facebook.nl/obs-stokkum.nl   
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