
OBS STOKKUM                                                                                                                                                januari / februari2018 

Welkom 

Na een periode van ziekte en werken aan herstel is Juf Marlijn vorige week weer begonnen.  Een aan-

tal uur per week is ze op de Brookschole aanwezig en op OBS Stokkum. Totdat ze weer volledig terug 

is zullen haar taken worden overgenomen door juf Evelyn, juf Marita P en Robert Geerdink in samen-

spraak met juf Marlijn. 

Peuterochtend  
Op woensdag 7 februari zijn alle peuters met ouders uitgenodigd om tussen 9:00 uur en 11:00 uur te komen 

spelen. 

Open dag 
Op woensdag 7 maart staat de school open voor nieuwe leerlingen en peuters samen met de ouders. 

Deze ochtend kunnen zij kennismaken met onze school en ervaren wat we zoal doen.  

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. 
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Stagiaires 

Op 31 januari sluiten onze stagiaires Jessie Hutten (groep 456) en Lianne Roescher (groep 123) de eer-

ste periode af. Vanaf 1 februari gaan zij naar een andere groep. Daarnaast komen er twee PABO stu-

denten die een half jaar 2 dagen per week in een groep meedraaien. Zij volgen de module Onderwijs-

zorg en verdiepen zich in de zorg en  differentiatie binnen het onderwijs. Zij zullen lessen geven, obser-

veren en met individuele kinderen werken.  Dit alles is in overleg met juf Marita.  

Vanaf 1 februari is de volgende verdeling gemaakt. 

Groep 123: Maandag/ dinsdag: juf Jessie Hutten 

                     Woensdag/ donderdag: juf Laura Zwienenberg 

Groep 78:   Dinsdag/ woensdag: juf Pascalle Bobbink 

                     Donderdag: juf Lianne Roescher 

In groep 456 stond een lio stagiaire gepland. Helaas gaat dit niet door.   

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  

 

U kunt tot 1 februari stemmen.   

Niveaulezen 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met niveaulezen. In groepjes wordt er gelezen onder begeleiding 

van een ouder. De indeling van de groepen is afhankelijk van het niveau. Heeft u tijd en wilt u helpen, 

dan kunt u zich opgeven. We lezen elke woensdag tussen 8:30 uur en 9:00 uur. 

Het antwoordstrookje vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief. 

Olympische spelen 
Op 9 februari beginnen de olympische spelen. Wij staan daar natuurlijk wel even bij stil. We gaan i.p.v. 

gymmen met de kinderen zwemmen (bootcamp) en naar de ijsbaan. De Brookschole  gaat ook mee. 

Deze 2 sportieve weken sluiten we in de Soccerhal af met de FC Twente Kidsclub. Zij komen op vrijdag 

23 februari naar Markelo. 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             



 

Agenda 

(deze agenda staat ook op de kalender van de website) 

Januari 

 24 jan, start Nationale Voorleesdagen. Samen ontbijten in het gebouwtje 

 25 jan groep 123 gaat naar Diepenheim naar de bieb. 

 30 jan, beginnen Pascalle en Laura, stagiaires minor speciale onderwijszorg 

Februari 

 1 feb gaat groep 78  naar Delden i.v.m. publieksprijs van de duurzaamheidsprijs.  Wie gaat er mee? Tijdstip 
19:30 uur 

 1 feb letterfeest groep (12) 3. Ouders van groep 3 zijn welkom om 9:00 uur. 

 1 feb gaat groep 123 naar de Reggehof, voorstelling CuBaHof. Vertrek: 10:00 uur 

 2 feb. Openhuis ‘s avonds Waerdenborch Holten. Tijdstip: 1830 —2100 uur 

 5 feb wisseling van stagiaires, Lianne en Jessie 

 5 feb OR vergadering 

 7 feb peuterochtend van 9:00 tot 11:00 uur. 

 8 feb Zabuki festival voor groep 678 in Deventer 

 12 feb 8:30 zwemmen groep 3 t/m 8 met Brook . Opening Olympische spelen, geen gym 

 13 feb Schaatsen groep 1 t/m 8 IJsbaan Twente, samen met Brook, geen gym. We gaan met de bus. 

 14 feb  Voorleeswedstrijd voor alle scholen van de Hof van Twente. Locatie: De Pol Diepenheim. 
              Maartje uit groep 8 vertegenwoordigt onze school. 

 22 feb Lijnbal toernooi voor groep 678 in de sporthal de Haverkamp 

 22 feb Waterles voor groep 345, interactieve les. 

 23 feb FC Twente kidsclub in de soccerhal bij Sportclub Markelo  

 23 feb  Zit met Pit, groep 456 

 25 feb Voorjaarsvakantie t/m 4 maart  

Maart 

 5 maart studiedag team , kinderen vrij 

 6 maart welkom Emma en Julian Stooter 

 7 maart open dag 

 7 maart  start niveaulezen  8:30 uur—9:00 uur, groep 3 t/m 8 

 9 maart NL Doet, vrijwilligersactie om schoolplein op te knappen.  

 10 mrt Oud papier 

 

Wij zoeken vervoer voor: 1 feb, 8 feb, 12 feb, 22 feb, 23 feb 

In de nieuwsbrief van de klas wordt er verder ingegaan op de diverse programma onderdelen. 



 

Zorg 

Op dit moment worden in alle groepen de CITO toetsen afgenomen. De CITO toetsen zijn methode on-

afhankelijke toetsen. Het zijn landelijke toetsen. Het zijn objectieve toetsen om te kijken/ te meten of de 

kinderen bepaalde kennis beheersen, volgens deze landelijke normen. Er wordt niet alleen naar kennis 

gevraagd, maar ook inzicht en het kunnen toepassen van regels en afspraken. Aan de hand van deze toet-

sen wordt gekeken welke onderdelen al worden beheerst en welke onderdelen nog extra aandacht nodig 

hebben individueel of klassikaal. Twee maal per jaar vinden deze toetsen plaats, januari en juni. 

Naast de CITO toetsen worden er in elke groep methode toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn er om te 

controleren of de leerstof die in de periode ervoor (2,3 of 4 weken) is aangeboden wordt beheerst. Hier 

zit een duidelijke opbouw in. In groep 1 en 2 zijn dat de observaties van  de methode Onderbouwd (taal, 

rekenen, motoriek), in groep 3 lezen/ spelling/ woordenschat toetsen (Veilig leren lezen) en rekenen 

(Wereld in getallen) en in groep 4 t/m 8 taal/ spelling / woordenschat (Taal Actief) en rekenen (Wereld in 

getallen). Verder wordt er getoetst voor de overige vakken. Ook hiervoor geldt, beheerst een leerling de 

lesstof die in de afgelopen periode is aangeboden. In de klasse mail wordt vermeld welke stof wordt aan-

geboden en/of getoetst.   

Aan de hand van alle toetsen en observaties van de leerkracht wordt er voor ieder kind bepaald of het 

goed is of dat er nog extra aandacht nodig is. Deze extra instructie kan door de groepsleerkracht worden 

aangeboden of door een onderwijsassistent.  

Wij hebben miv 1 februari Rick Morsink (onderwijsassistent) voor 4 ochtenden (maandag t/m donderdag) 

aangesteld om  de leerkracht hierin te ondersteunen. Voor het ondersteunen van de leerlingen, de lera-

ren, maar ook voor de ondersteuning bij de nieuwe methoden en de digitale verwerking van de metho-

den op taal– en rekengebied.. Gezien het aantal stagiaires in de groepen 123 en 78 zal meester Rick zich 

in eerste instantie inzetten voor groep 456.  Maar daar waar ruimte is, is hij natuurlijk ook beschikbaar 

voor de andere kinderen.  Belangrijk  hierbij is rust in een groep, niet te veel wisselingen.  

De extra ondersteuning kan voor diverse onderdelen worden ingezet, individueel, kleine groep, grote  

groep, taal, rekenen, techniek, extra uitleg, extra uitdaging, etc etc.  

Lijnbal 
Op donderdag 22 februari vindt het jaarlijkse lijnbal toernooi plaats voor groep 6/7/8. Dit is een nieuwe 

datum. De kalender is op de website al aangepast. Wij vragen ouders om mee te fietsen/ helpen.  

Wie kan er meefietsen en begeleiden? 

Als het is afgelopen kunnen de kinderen op eigen gelegenheid naar huis. Natuurlijk fietsen wij ook naar 

school en kunnen ze ook met ons mee terug fietsen. 

FC Twente kidsclub 
Op vrijdag 23  februari komt de FC twente kidsclub in de Soccerhak voor OBS Stokkum. Meer info volgt 

binnenkort. 

 

 



 

Antwoordformulier 

………………………………………….  Ouder van ……………………………………………… groep ………… 

 

O kan helpen op woensdagmorgen  van 8:30 uur tot 9:00 uur met niveaulezen. In de periode van 7 maart  

     t/m  25 april 

 

O Vervoer donderdag 1 februari voor groep 123 naar de Reggehof. Vertrek 10:00 uur. Ouders mogen  

     hierbij aanwezig zijn. 

 

O Vervoer Zabuki festival voor groep 678 naar Deventer. Vertrek 8:15 uur.  Ouders mogen hierbij aanwe 

     zig zijn.  We vertrekken weer richting school om 12:00 uur. 

 

O Maandag 12 februari groep 3 t/m 8. naar het zwembad Markelo. Vertrek 8:30 uur. 

 

O donderdag  22 feb groep 6 t/m 8. fietsen naar de sporthal.  

 

 


