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Lijnbaltoernooi 

Op donderdag 13 februari speelt de bovenbouw het jaarlijkse lijn-

baltoernooi in de Haverkamp. Dit toernooi wordt gespeeld met 

leerlingen van alle basisscholen in Markelo. We gaan met de fiets 

die kant op. Dit betekent dat alle leerlingen uit de bovenbouw die 

dag met de fiets naar school moeten komen. Het toernooi start om 

12.00 uur. Als u wilt komen kijken, dan bent u welkom! We hopen 

rond 14.30 uur weer terug te zijn op school. 

 

Voorjaarsvakantie en tostidag 
De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 17 februari tot en 

met vrijdag 21 februari. Op vrijdag 14 februari, de laatste dag voor 

de vakantie, houden we weer tostidag! Dit betekent dat de leer-

lingen uit de midden– en bovenbouw tosti’s mee mogen nemen 

naar school voor de lunch. Wij zorgen voor de sauzen! 

 

Schaatsen 
Groepen 4 t/m 8 gaan op dinsdag 25 februari schaatsen bij de 

Scheg in Deventer! Leerlingen van OBS Stokkum gaan ook mee. We 

worden met de bus opgehaald en weer teruggebracht. De verwach-

ting is dat we rond 14.30 uur terug zijn op school. Mocht het iets 

later worden, dan zullen we dat laten weten via Parro. Juf Eline, juf 

Anouk, juf Eva, en meester Quinten gaan mee ter begeleiding. Als 

leerlingen eigen schaatsen hebben, dan mogen ze die uiteraard 

meenemen. Zo niet, dan kunnen ze schaatsen huren bij de Scheg 

(op kosten van de school). Muts/helm en handschoenen dragen is 

verplicht! Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) deze spullen die 

dag meenemen naar school? We hebben er heel veel zin in! 
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Den Haag 

Groepen 7 en 8  gaan op vrijdag 6 maart samen met meester Quinten naar Den Haag. Daar zullen 

we Madurodam en het Binnenhof bezoeken. Op speelse wijze leren de kinderen die dag van alles 

over de Nederlandse democratie en politiek. In het kader van burgerschap hechten wij hier veel 

waarde aan. De kinderen moeten voor deze dag de gebruikelijke tussendoortjes en lunch mee-

nemen. We gaan vanuit Holten met de trein richting Den Haag. Aankomende week krijgt u infor-

matie over de vertrek– en terugkomsttijd. Groep 6 blijft deze dag op school en volgt de reguliere 

lessen (zij gaan over twee jaar naar Den Haag). 

Open dag en peuterochtend 

Op woensdag 18 maart vindt de jaarlijkse open dag plaats van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ouders 

en kinderen kunnen die dag kennismaken met de school en alvast de sfeer proeven. U bent van 

harte welkom om met uw kind(eren) op deze dagen te komen kijken. Kent u iemand die ook 

graag wil kennismaken met onze school? Nodig ze dan vooral uit!  

Naast onze open dag, organiseren we dit jaar ook weer onze peuterochtend organiseren. Deze 

zal op woensdag 8 april plaatsvinden. Kinderen krijgen dan echt even de kans om mee te draai-

en in de kleutergroep en ervaren dus hoe het is om op de basisschool te zitten. Ook voor deze 

dag geldt: kent u peuters uit de beurt of uit uw vriendenkring? Nodig ze dan vooral uit! De offici-

e le uitnodigingen voor beide dagen volgen binnenkort. 

 

 

Nationale Pannenkoekendag 

Vrijdag 20 maart is het Nationale Pannenkoekendag! Op deze 

dag bakken basisschoolleerlingen door heel het land pannen-

koeken voor ouderen in de buurt. Ook wij gaan die dag de opa’s 

en oma’s in het zonnetje zetten met zelfgemaakte pannenkoe-

ken. Gewoon, omdat dat best wel eens mag gebeuren! En omdat 

het vorig jaar ontzettend geslaagd was! We starten om 13.00 

uur en alle opa´s en oma´s zijn van harte welkom, dus nodig ze 

vooral uit! Verdere informatie volgt. 
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Ouderavond 
Op donderdagavond 5 maart organiseert het team, samen met de MR en 
OR een ouderavond! We willen u namelijk graag meer vertellen over on-
ze nieuwe onderwijsvisie en komende schoolplannen. Daarnaast hebben 
we Simone van Overbeek uitgenodigd. Zij gaat iets vertellen over execu-
tieve functies en leren leren. Interessant voor alle doelgroepen! De uit-
nodiging voor deze avond heeft u zojuist gekregen. We hopen dat u alle-
maal te zien op donderdag 5 maart! 
 
 

Studiedag 

Op dinsdag 31 maart staat de derde studiedag van dit schooljaar op de 
planning. Het gaat hier om de stichtingbrede onderwijsdag van ons be-
stuur, OPO Hof van Twente. Dit betekent dat alle scholen die vallen on-
der OPO die dag met elkaar gaan samenwerken en workhops gaan vol-
gen rondom actuele thema’s. Dit jaar staat onder andere onderwijsinno-
vatie centraal. 
 
 

Nieuwe leerling 

Deze maand mogen we Mathijs Scholten verwelkomen bij ons op school! 
Mathijs is het neefje van Roan en Inke en heeft al meerdere wendagen 
gehad. Het kan dus zijn dat u hem al heeft gezien. We willen Mathijs heel 
veel plezier wensen bij ons op school! 

Belangrijke data: 

Rapporten mee 06-02 

Oudergesprekken 10-02 en 

11-02 

Techniekcircuit 13-02 

Lijnbaltoernooi 

bovenbouw 

13-02 

Gastles Kinderte-

lefoon bovenbouw 

14-02 

Tostidag 14-02 

Voorjaarsvakantie 17-02 t/m 

21-02 

Schoolschaatsen 25-02 

Gastles Halt bo-

venbouw 

27-02 

Techniekcircuit 05-03 

Ouderavond 05-03 

Groepen 7 & 8: 

Den Haag 

06-03 

Open dag 18-03 

Pannenkoekendag 20-03 

Studiedag 31-03 

 

 


