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Beste ouder(s), verzorger(s), 
De herfstvakantie staat voor de deur. De eerste periode zit er al weer op.  

We zijn fris van start gegaan en er zijn al weer veel mooie initiatieven opgepakt. 

 Om er maar een paar te noemen: de Kinderboekenweek, het voorlezen door opa’s en 

oma’s in groep 3, de voorleeswedstrijd, de theaterdag van de 

onderbouw, de roefel dag en de bedrijvenmarkt van de 

groepen 8. Van verschillende activiteiten hebt u vast al meer 

kunnen lezen op klasbord en Facebook.  

 

De kleuters hebben afgelopen dinsdag hun theaterdag gehad. De 

aanloop er naar toe is altijd al een feest. Leerkrachten, kinderen en 

ouders zijn hiervoor al weken in touw en langzamerhand zie je het 

steeds meer ontstaan in de school.  Op de dag zelf leek de Stokland 

te zijn omgetoverd tot een echt theater. Dit keer met een prachtige 

tijdmachine, gemaakt door een vader en opa. De kinderen 

paradeerden trots in hun prachtige kostuums, de aula was één groot decor en er klonk 

sfeervolle en passende muziek.  Heel veel stralende kinderen en hun trotse ouders en 

grootouders maakten het meer dan de moeite waard. Dank jullie wel ouders voor de geweldige 

hulp! 

 

Bedrijvenmarkt groepen 8 

Op woensdag 12 oktober hebben de groepen 8 zich van hun beste kant laten zien tijdens de 

bedrijvenmarkt. Zij zijn 5 weken daarvoor in groepjes van 5 personen zelfstandige 

ondernemingen gestart en hebben tijdens deze bedrijvenmarkt hun producten geprobeerd te 

verkopen. En met succes! De opkomst was stukken groter dan verwacht en mede daardoor is er 

met deze markt maar liefst € 570,25 opgehaald! Dit bedrag is bestemd voor het goede doel 

(3FM Serious Request 2016, hulp voor jonge kinderen met longontsteking). Wij willen u 

bedanken voor de grote betrokkenheid en het mede mogelijk maken van deze leerzame 

succeservaring van de achtstegroepers. Op dinsdag 13 december krijgt deze activiteit een groots 

vervolg. Meer informatie hierover zal na de herfstvakantie verschijnen!  

 

Informatie aangaande personeel 
Voorlopig blijft meester Lennart nog in groep 4B. De ouders van deze groep zijn middels een 

bericht op het ouderportaal op de hoogte gebracht.  
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Vervangingen  
De wet ‘werk en zekerheid’ die op 1 juli jl. voor het onderwijs is ingegaan heeft grote gevolgen 

voor de scholen. U heeft er in het nieuws vast over gehoord of gelezen.  De wet is 

voortgekomen uit het feit dat men meer zekerheid wil  creëren voor tijdelijke werknemers. Dit 

brengt echter ook problemen met zich mee. Het wordt hiermee lastiger om vervanging te 

vinden in het geval van bijvoorbeeld een zieke leerkracht.  Na zes tijdelijke contracten is het 

schoolbestuur namelijk verplicht de werknemer (vervanger) vast in dienst te nemen. Ook als de 

werknemer slechts enkele dagen heeft vervangen. Bij de SKPO (ons schoolbestuur) hebben we 

een vervangerspool. Dit is een pool met vaste vervangers met een vast contract. Op het 

moment dat er veel leerkrachten vervangen moeten worden in een bepaalde periode (bijv. als 

er straks weer een griep epidemie de kop op steekt) is de kans groot dat we niet voldoende 

leerkrachten hebben uit die pool. Dan wordt er een beroep gedaan uit de 2e schil van de pool 

(dit zijn leerkrachten die af en toe vervangen en geen vaste aanstelling hebben). Het kan dan 

zijn dat er dan geen vervanger meer beschikbaar is. In dat geval proberen we de afwezigheid 

van een collega eerst intern op te vangen (door bijv. collega’s die op dat moment geen vaste 

groep hebben in te zetten, of bij uitzondering iemand van het managementteam voor de groep 

te zetten). Het kan ook voorkomen dat we genoodzaakt zijn om een groep te verdelen over de 

andere groepen. In uiterste nood kunnen we ook besluiten om een groep de volgende dag thuis 

te laten. Uiteraard hopen we dat we hiertoe niet over hoeven te gaan, maar we vinden het wel 

belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van onze procedure in deze.   

 

Verkiezingen Jeugdgemeenteraad 
Voor een viertal kinderen beloofde woensdag 19 oktober jl. een spannende dag te worden: zij 

hadden zich kandidaat gesteld voor de Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel. 

Vorige week kregen de groepen 7 en 8 voorlichting hierover door Remco Heeren, ouder bij ons 

op school en tevens gemeenteraadslid. Een filmpje en een presentatie zorgden er voor  dat het 

verhaal nog duidelijker werd: wat doet een Gemeenteraad nu precies en wat zou een 

Jeugdgemeenteraad kunnen betekenen voor ons dorp?  

De Jeugdgemeenteraad kan met voorstellen komen die specifiek de onderwerpen behandelen 

die de jeugd in de woonomgeving aangaan. 

Wat gebeurt er vervolgens met die ideeën en plannen? Deze worden 6x per jaar besproken 

tijdens de Jeugdgemeenteraadsvergadering in de Raadzaal van het gemeentehuis…….met de 

burgemeester! Daar wordt dan met elkaar bepaald (iedere school levert twee 

vertegenwoordigers) welk plan aandacht verdient. 

Na een superspannende verkiezing, waarbij alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 in een echt 

stemhokje hun stem konden uitbrengen op één van de vier kandidaten, bleek tijdens telling van 

de stemmen al snel dat het een nek-aan-nekrace zou worden! Voor alle kandidaten! Uiteindelijk 

kwamen er twee namen uit de bus die onze school gaan vertegenwoordigen in de 
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Jeugdgemeenteraad: Sienna Fleskens en Nick Kremers! Van harte gefeliciteerd en veel succes 

gewenst bij de uitvoering van deze belangrijke en o zo leuke taak! 

 

 

 

 

 

 

Ouderportaal  
Naar aanleiding van vragen uit de OR- en MR-vergadering lijkt het ons goed  
om een aantal van deze vragen met antwoord in deze UDSG te plaatsen: 
 

1. Kan ik de kalender exporteren naar mijn eigen agenda op mijn smartphone? 

o Dit kan niet voor de kalender in het geheel. Reden daarvan is dat er ook veel zaken 

op staan die niet voor iedereen relevant zijn. Het kan wel voor ieder kalender-item 

afzonderlijk. Is misschien even wat werk maar hierdoor bepaalt u zelf wat u in uw 

agenda wilt zien en wat niet. 

o Hoe gaat dit in zijn werk: open in de app een agenda-item en klik rechtsboven op het 

kalendertje met groene pijl. De eerste keer zal de app toegang vragen tot uw agenda 

(u kunt dit ook aanvinken bij de Instellingen van uw telefoon bij de app zelf). 

Wanneer u hebt geklikt is het item automatisch toegevoegd aan uw eigen agenda(‘s). 

2. Er is geen papieren kalender meer, kan ik toch een kalender uitprinten? 

o Ja , dat kan. De meest overzichtelijke is de kalender van de website (identiek met die 

van het Ouderportaal).  

o U opent de kalender op de website en stelt de kalenderweergave in op Maand, kiest 

voor Print en vervolgens het document liggend afdrukken. U kunt er ook nog voor 

kiezen om de kop- en voettekst uit te zetten (staat standaard aan bij 

printinstellingen). Deze handeling voor iedere maand uitvoeren. 

3. Wanneer ik een notificatie krijg van een bericht in het Ouderportaal en ik mijn telefoon 

“open” is de notificatie weg. Hierdoor vergeet ik misschien berichten te lezen. 

o Het is inderdaad zo dat na openen van de telefoon de melding alleen nog te zien is 

wanneer u de app zelf opent. Er wordt aan gewerkt om de melding naast de app-

icoon te laten staan totdat de app is geopend (vergelijkbaar met Facebook). 

o Overigens is het zo dat u in de app bij Instellingen (het gereedschapje) zelf kunt 

aangeven of u notificaties wilt ontvangen. 
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Hebt u nog andere vragen over het Ouderportaal? Stel ze gerust! Samen kunnen we het nog 

makkelijker maken. 

Vriendelijke groet, 
Mark van Oorschot 
Ruud Heijnsdijk, ICT coördinatoren 
 

Vanuit Korein: doe mee met: Peutergym 
Wilt u uw peuter lekker actief laten bewegen?  

En met plezier motorische, sociale en emotionele vaardigheden laten ontwikkelen? Meld uw 

kind dan aan voor onze peutergym.  

 

Wanneer 

Vanaf donderdag 3 november starten we met 6 lessen van 9.15-

10.00 uur. We beginnen iedere ochtend met een warming-up en 

gaan dan samen bewegen, klimmen en klauteren. Het is fijn als alle 

peuters makkelijke kleding dragen en er 5 minuten van te 

voren  zijn.  

Data: 3-11, 10-11, 17-11, 24-11, 1-12 en 8-12. 

 

Waar 

In de speelzaal van Korein Kinderplein Jupiterstraat, in Basisschool De Stokland, Breugel.  

 

Begeleiding 

Silke Hoeks, docente Peutergym van Korein Kinderplein. 

 

Aanmelden 

Peutergym is geschikt voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.  

Aanmelden kan vóór 27 oktober via het aanmeldformulier. Ook te 

vinden via: https://www.koreinkinderplein.nl/nieuws-en-

activiteiten/peutergym.  

De kosten zijn € 36,30 voor deze 6 keer. U ontvangt van ons een factuur. Bij vragen kunt u 

terecht bij Astrid Jacobs van Korein Kinderplein via: a.jacobs@korein.nl 

We zien uw peuter graag meebewegen ! 

 

Dat was het weer. Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne herfstvakantie toe!  

Namens alle collega’s, 

Marianne van Lent 
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