In die dagen werd de stal
Voor dat ene kind een warm thuis
Omdat er een moeder was
Die zorg over hem wilde dragen
En een vader
Die Hem bescherming wilde geven
Omdat er herders waren
Die Hem in hun gemeenschap opnamen
En er enkele wijzen opdoken
Die toekomst boden
Als jij vandaag
Een van deze mensen bent
Dan heeft elk kind in jouw buurt
Met kerstmis een warm thuis
Dan staat elk kind,
Net zoals in de kerststal
Nooit alleen
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Beste ouders verzorgers,
Bijna is het Kerstmis. De geur van vuurkorven, overal lichtjes in het donker, de tafels
gedekt….
De kerststemming zit er op de Stokland in ieder geval goed in.
Wat bruist de school!
24 challenges, herdertjesspel, schaatsen, kerstviering…..als je alleen al de laatste weken
bekijkt was december een complete feestmaand.
Tot slot het kerstdiner met de kinderen en nu gaan we zoetjes aan opruimen en richting
vakantie.

Schoolschaatsen
Jawel, het was weer een feestje afgelopen maandagochtend, al die
kinderen op de schaatsen! U hebt het vast al op Facebook bekeken,
maar toch, we zetten er nog een keer een kiekje bij…..

23-12-2016

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kersteditie
2

Herdersspel
De kinderen van de groepen 1-2 hebben de afgelopen weken heel hard
geoefend voor het herdertjesspel. Dat hebben zij afgelopen maandag in
de Genovevakerk voor ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes
opgevoerd. Het was een prachtig kerstspel waar zij helemaal in op gingen.
Ze speelden geen engel, herder, schaapje, Maria of Jozef, koning, os of
stier, ze waren het gewoon! Aandoenlijk om te zien.

Serious request
Over de 24 challenges van groep 8, (ik spreek bewust
van ‘groep’ en niet van ‘groepen’! ) is al heel veel
gezegd. Het slotakkoord was afgelopen maandag, de
‘mannen’ van groep 8 zijn naar Breda geweest om zelf
de geweldige opbrengst van € 3.162,38 in het glazen
huis af te geven. Het was een schitterend project en
een groots evenement. Het was genieten van al die
energie die de school door ging en de opbrengst is
buiten verwachting!
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Personele aangelegenheden
De afgelopen week is bekend geworden dat mevr. Simone Wories niet meer terug zal keren
naar onze school. Zij heeft aangegeven geen afscheid te willen nemen. Mevr. Simone Wories
heeft ruim 15 jaar op onze school gewerkt. Wij willen haar ook langs deze weg bedanken voor
haar inzet alle jaren.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Meester Lennart Geertsen dit schooljaar in groep 4B zal
blijven vervangen. Voor alle partijen is de continuïteit in de groep belangrijk.
Petra van Vugt heeft per 1 januari een nieuwe baan aanvaard, d.w.z. op een andere school van
ons bestuur. Zij gaat na de Kerstvakantie starten op bs de Bijenkorf in Eindhoven, een
jenaplanschool in de wijk Vaartbroek. Wij wensen Petra uiteraard heel veel geluk in haar nieuwe
werkkring en bedanken haar voor haar geweldige inzet de afgelopen 2,5 jaar bij ons op school.
Wij hebben de afgelopen weken sollicitatiegesprekken gevoerd om ook deze functie weer op
tijd ingevuld te krijgen. We zijn blij u te kunnen melden dat we Yvonne Tournoij in deze vacature
gaan benoemen. Yvonne gaat werken op dinsdagochtend en op donderdagochtend van 9-13:00
uur. Haar eerste werkdag is afwijkend: zij start hier op woensdag 11 januari om een dagje
samen met Petra in te werken.

4e kleutergroep
Na de Krokusvakantie gaan we een vierde kleutergroep (een zgn. instroomgroep) starten in het
lokaal tegenover het lokaal van juffrouw Gerry. In de kerstvakantie wordt de ruimte van de BSO
multifunctioneel gemaakt door het bouwbedrijf dat ook de school gebouwd heeft. Op die
manier hebben we straks een mooie afgesloten ruimte voor de peuters van Korein.

Nog meer aanpassingen
Het leerplein van de middenbouw wordt bovendien aangepast aan de wensen en behoeften van
de oudere leerlingen die van de BSO. Zowel de leerlingen als de pedagogisch medewerkers en
de middenbouw leerkrachten zijn betrokken bij deze aanpassingen.
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Gevonden voorwerpen
We hebben het deze week al gemeld op het ouderportaal. Er blijft erg veel liggen op school.
Geschat zo’n 15 bekers, 20 paar handschoenen, gymbroeken, t-shirts, mooie bodywarmers,
tupperware doosjes, fietssleutels, joggingbroeken, …. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het
ligt wel bij de gevonden voorwerpen. Wij laten de groepen er een keer langs lopen maar komt u
gerust zelf ook eens een kijkje nemen. De spullen hebben nu de hele week op de tafel gelegen
maar er is nog niet veel opgehaald. Vanavond doen we het terug in de krat omdat we de hal dan
weer een gezellige uitstraling willen geven. De spullen blijven tot en met woensdag 11 januari in
de krat liggen. Daarna ruimen we het op.
Sinds het begin van het schooljaar hebben ’s morgens de inloop. Die gemoedelijkheid bevalt
ons erg goed. Er is echter één ding dat we graag bij u onder de aandacht brengen. Sommige
kinderen hangen vóór schooltijd over de buitentrap bij de middenbouw. Dat leidt tot gevaarlijke
situaties. Uiteraard hebben wij dit met de kinderen besproken maar het lijkt ons goed als u ook
nog eens met uw zoon of dochter bespreekt dat de kinderen, als ze op school komen, meteen
naar binnen gaan en niet op de speelplaats blijven hangen.

Leerlingenraad
Op 5 december jl. is de leerlingenraad weer bijeen geweest. Zij hebben
zich o.a. gebogen over de keuze die gemaakt mocht worden n.a.v. de
Jumboactie. Er is gekozen voor een aantal springbokken. Na de
kerstvakantie zullen drie springbokken op de speelplaats geplaatst
worden.
Voor de kleuters is gekozen voor een muziekinstrument voor buiten.
Hopelijk leidt dit tot nog meer spelen op de speelplaats.
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Gebruik digitale communicatiemiddelen en Social Media

Ouderportaal, Klasbord, Mail, Whats App, Website, Facebook…….. Omdat er op gebied van
digitale communicatie steeds meer mogelijk is, en om hierin duidelijkheid te scheppen voor u
als ouder maar ook voor ons als leerkracht, hebben wij hier tijdens de laatste studiedag met
elkaar over gesproken. Welk middel gebruiken we voor wat?
Veel ouders hebben het al gemerkt: steeds meer groepen gaan over tot het gebruik van
Klasbord, een digitaal platform (gekoppeld aan een app) waarbij u als ouder foto’s en berichtjes
kunt ontvangen uit de betreffende groep van uw zoon of dochter. U ontvangt hiervoor een code
van de groep. U kunt via de app meerdere groepen volgen.
Daarnaast is er het Ouderportaal. Alle essentiële informatie (UDSG, uitnodiging
rapportgesprekken, kalender enz.) wordt altijd via het Ouderportaal verstuurd. Wanneer u
besluit om niet aan te melden voor de Klasbord-app, mist u dus geen belangrijke informatie.
Ook het Ouderportaal is te openen via een app (te vinden in de app-store, zoeken naar
Basisonline).
De communicatie tussen ouders en school via de mail is nagenoeg verdwenen. Hiervoor in de
plaats wordt het vaakst iets verstuurd via Berichten uit het Ouderportaal. Klassenouders kunnen
op deze manier heel makkelijk een berichtje sturen naar alle ouders tegelijk. Dit laatste gebeurt
ook vaak via Whats App in een groeps-app, een keuze van de ouders zelf. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de meeste leerkrachten de voorkeur geven aan het Ouderportaal. Aan het begin
van het schooljaar kan iedere leerkracht persoonlijk hier zijn of haar mening over geven.
Op de website (waarvoor op dit moment een nieuw ontwerp voor wordt gemaakt!) kunt u alle
algemene informatie vinden die de school betreft. Ook voor niet-ouders van De Stokland een
informatiemiddel. In een aantal gevallen zal er informatie te vinden zijn die ook wordt verstuurd
via het Ouderportaal, bijvoorbeeld de UDSG.
Op de groepspagina’s vindt u voor iedere groep een Stelt zich voor- pagina. De actuele pagina
wordt door een aantal groepen nog gebruikt voor bijv. het huiswerk. Actualiteiten zullen steeds
meer worden geplaatst op Klasbord. De fotoalbums worden gevuld met afbeeldingen van
schoolactiviteiten (ook te bekijken via het ouderportaal).
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Tot slot maakt De Stokland ook nog gebruik van Facebook om op een snelle manier schoolse
activiteiten naar buiten te brengen.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Mark van Oorschot
Ruud Heijnsdijk

Tja, en dat was het dan voor 2016!
We gaan afsluiten maar niet zonder u en uw gezin
een hele fijne kersttijd te wensen en een spetterende
jaarwisseling ….. en alvast alle goeds voor 2017!
We zien elkaar weer op maandag 9 januari!
Namens alle collega’s van de Stokland,
Marianne van Lent
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