
Nieuwsbrief 

November 2018 
 

 

Geachte ouders/verzorgers,                                                                                              

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

- Infoavond groep 7/8 

- Schoolfruit 

- Kraanwaterdag 

- Nationaal Schoolontbijt 

- Nieuwe mailadressen 

- Rustige inloop 

- Ouder/kind gesprekken 

- Inloopspreekuur GGD/Salut 

- Versieren school Sinterklaas 

Informatieavond 

Maandag 5 november houden we de informatieavond voor de kinderen en ouders van de leerlingen van de  
groepen 7 en 8 over het Voortgezet Onderwijs.  
We houden deze ouderavond samen met Obs de Brookschole.   
We starten om 18.30 uur tot 19.30 uur.  
 
 

 
Schoolfruit 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, doen we dit jaar weer mee met het project schoolfruit.  
Dit betekent dat de kinderen vanaf woensdag 13 november op de woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen  
fruit hoeven mee te nemen, want dit krijgen ze dan van ons. Op maandag en dinsdag zorgt u zelf nog voor een 
gezond tussendoortje. Tot en met 19 april 2019 krijgen de kinderen schoolfruit. 

 

Kraanwaterdag 

Woensdag 7 november 2018 doen we mee aan de 
kraanwaterdag.  
Een initiatief van Vitens. De kraanwaterdag is dé dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het drinken van 
kraanwater op basisscholen. Deze dag drinken we na het schoolontbijt alleen kraanwater.  
Dus geen ranja of iets anders.  
U mag de kinderen zelf een beker water meegeven of een lege beker zodat de kinderen zelf de beker kunnen 
vullen met kraanwater.  

Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater drinken ontzettend gezond is: het is goed voor je hart, brein, 
stofwisseling, alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Schoolkinderen kunnen zich bovendien beter concentreren 
door het drinken van voldoende kraanwater.  



Nationaal Schoolontbijt 

Op woensdag 7 november neemt onze school deel aan het nationale schoolontbijt. Op 
deze dag mogen alle leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want 
dat gaan we met zijn allen op school doen in het gebouwtje. Zo laten we zien hoe belangrijk 
een gezond ontbijt is.  
 
Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Of ze ontbijten niet goed. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de 
beste start is. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan 
ook dit jaar ruim 500.000 kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten. Bakkers 
en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje 
krijgen. 

Denkt u eraan om de kinderen de volgende zaken in een tas (voorzien van naam) mee 
te geven: 

 
- bord 

- beker 
- bestek 
 
 
 

 
 

Rustige inloop  
In het kader van effectieve leertijd hebben we als team besloten om én om 8.25 uur én om 12.55 een inlooptijd  
in te stellen. Deze inlooptijd is bedoeld om de kinderen van groep 1 t/m 8 de tijd te geven kort afscheid te  
nemen van degene die hen naar school heeft gebracht.  
Vanaf de 2de bel om 8.30 uur, wordt in alle klassen de dag geopend en start de les.  
 
Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de klas is, zo mist uw kind geen informatie en lestijd. Zo blijft het voor de 
kinderen en voor de leerkracht overzichtelijk in de klas en is een rustige start van de dag beter gewaarborgd.  
 
 
 

Nieuwe mailadressen 
De Stichting Opo Hof van Twente hanteert sinds de herfstvakantie een nieuw e-mailbeleid.  
Alle scholen binnen de Hof van Twente zijn ondergebracht bij Office365-omgeving.  
Dit betekent dat we nieuwe mailadressen hebben gekregen. Hieronder staan de nieuwe mailadressen.  
Wilt u de juiste mailadressen invoeren in uw mailbestand? 
 

Marita Haverkate m.haverkate@opohvt.nl 

Dorien Klein Teeselink d.kleinteeselink@opohvt.nl 

Evelyn Marsman m.marsman@opohvt.nl 

Freddy Piek f.piek@opohvt.nl  

Marita Pongers m.pongers@opohvt.nl 

Naomi de Wit n.dewit@opohvt.nl  

  

Ib-er ib.obsstokkum@opohvt.nl 

Directie directie.obsstokkum@opohvt.nl 

Medenzeggenschapsraad mr.obsstokkum@opohvt.nl   
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Ouder en Kind gesprekken 
Maandag 26 november zijn de ouder/kind gesprekken. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging hiervoor.  
 
 
 

 
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?” 

 “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.  

 

 

Versiering Sinterklaas 

Vrijdag 16 november willen we de school weer versieren voor het feest van Sinterklaas.  
Komt u ons dit jaar ook weer helpen versieren? We beginnen om 15.00 uur. 

  

 

Belangrijk data oktober en november 2018       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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