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 In deze nieuswbrief o.a.:                

     -   Open dag OBS Stokkum 

     -   Schoonmaakmiddag 

     -   Pannenkoekendag 

     -   Studiedag 

     -   Wandelvierdaagse 

     -   Nieuwe leerlingen 

      

 

 

Open dag OBS Stokkum 
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 deze ochtend? Dan is het altijd mogelijk om een andere afspraak te maken.  
 

Schoonmaakmiddag 
Voor de opendag willen we graag dat onze school er spik en span uit ziet.  

Dinsdagmiddag 12 maart gaan we de hele school schoonmaken. Wie wil ons helpen?  

We starten om 15.00 uur.  

 

Pannenkoekdag 
Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart. Dit jaar is dat vrijdag 22 maart. Het 
is dé dag waarop kinderen pannenkoeken serveren voor ouderen. Gewoon, omdat onze opa's en oma's best 
wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. En waarmee kan dat nou beter dan met een zelfgebakken 
pannenkoek?  

Groep 4,5 en groep 6,7 en 8 organiseert dit ieder jaar voor opa’s/oma’s/buurtbewoners. 

De pannenkoeken worden geserveerd in het Gebouwtje. 
 
We zoeken nog ouders die mee willen helpen met bakken. U kunt zich  
opgeven door middel van het papier dat uw kind heeft meegekregen.  
https://www.pannenkoekdag.nl/over-pannenkoekdag 
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Studiedag 
Voor de vakantie hebben de leerkrachten van obs Stokkum een 

studiedag gehad. Deze stond in het teken van bewegend onderwijs 

en missie/visie Obs Stokkum. 

In de ochtend hebben we een workshop gehad over bewegend leren.  
Bewegend leren heeft een positieve invloed heeft op het leren. Uit 
onderzoek is bewezen dat leerlingen door anderhalf uur per week 
bewegend leren hun prestaties op rekenen, lezen en schrijven 
verbeteren. 
Deze week hebben we daar een start mee gemaakt. De leerlingen en 
leerkrachten waren zeer positief!  
 
De middag stond in het teken van visie van OBS Stokkum. Onder 
begeleiding van een expert zijn we bezig geweest met onze visie. 
Inmiddels hebben we de visie bijna staan. Het moet nog een beetje aangescherpt worden. Dit wordt 
vervolgd. 
 

Wandelvierdaagse 
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 wordt er vanuit de Kosterkoele een wandelvierdaagse georganiseerd. Nadere 
informatie volgt.  

 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen week hebben we vier nieuwe leerlingen bij Obs Stokkum mogen verwelkomen. Jesse in groep 1, 
Sarah in groep 3, Femke in groep 5 en Tim in groep 7. We wensen alle vier veel plezier bij ons op school. 
 

Conciërge 

Zoals u wellicht weet is onze conciërge Theo voor lange tijd niet op school. In verband met zijn rug is hij niet 
in staat om te werken. Gelukkig hebben we een invaller gevonden. Johan Rikkert gaat ons helpen met allerlei 
klusjes op school. Afgelopen vrijdag is hij met zijn werkzaamheden bij ons en Obs Brookschole begonnen.  
 

Landelijke staking 15 maart 

De AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de 
politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat nog in deze kabinetsperiode begin gemaakt moet worden met het 
inlopen van de ontstane achterstanden en het kabinet gaat investeren in het onderwijs. 

 
Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 
steunt deze oproep. Dit bekent dat alle scholen binnen de Opo op vrijdag 
15 maart gesloten zullen blijven.  

 

 

 
 

 
Belangrijk data februari en maart 2019                    Contact opnemen:                                                           
-  13 mrt.  Open dag Obs Stokkum                                  Wilt u meer informatie over onze 
-  13 mrt.  Bezoek Brandweer       school of over onze activiteiten, 
-  15 mrt.  Landelijke staking       neem gerust contact met ons op.  
-  22 mrt.  Nationale Pannenkoekendag    Obs Stokkum, Stokkumerweg 40   
-  27 mrt.  Studiedag. Leerlingen vrij!    Telefoon: 0547-363309                                 
-  02 apr.  Buitenlesdag                    mailadres: directie.obsstokkum@opohvt.nl  
-  12 apr.  Koningsspelen. leerlingen 12.00 uur vrij!               website: www.obs-stokkum.nl   
                                                                            Facebook: www.facebook.nl/obs-stokkum.nl   
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