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Beste ouders verzorgers, 
 

Eindelijk is het dan zover: Carnaval!! 

 

Jong en oud heeft zich de afgelopen maanden voorbereid 

op het Carnaval. Al met de Kerst werden de eerste 

pèkskes gepast. De plannen lagen er al veel langer, om er 

weer iets mooiers, weer iets groters en weer iets leukers 

voor de kinderen, hun ouders en leerkrachten van te 

maken. En zeg nou zelf: de voorbereiding was al een feest 

op zich. Wat is er gewerkt, uitgedacht, geknutseld, 

gebouwd, geschilderd en geverfd, genaaid, gepast. Wat 

zijn er veel koppen koffie en thee gedronken, wat is er 

gelachen, gedeeld, gespeeld, af en toe ook gestrest maar 

er is vooral heel veel voorpret geweest voor jong en oud.  

Het Carnaval is 2017 is sowieso heel speciaal omdat de prins uit eigen geleding komt: Ronald 

Brekelmans, bij ons allen welbekend. En komend weekend is het dan zover: de stoet 

Stoklanterfanters is uitgegroeid tot vele wagens en 201 deelnemers. Komt dat zien, komt dat 

zien! We hopen natuurlijk op mooi weer maar wat ons betreft kan niets de pret drukken. We 

gaan er met zijn allen een heel gezellige optocht van maken. Maar eerst….vieren we carnaval op 

school: het kan niet op!! 

Voor iedereen die zich zo enorm heeft ingezet voor dit grootse evenement: SUPER BEDANKT!! 

 

4e kleutergroep 
Na de Krokusvakantie (Carnavalsvakantie) gaat de vierde kleutergroep van start. We beginnen in 

deze groep met 9 nieuwe jongste kleuters. Gedurende dit schooljaar groeit de groep uit tot in 

ieder geval 20 leerlingen. 

En bij een nieuwe groep…..hoort een nieuwe leerkracht! Na een aantal gesprekken hebben wij 

een fijne, en naar ons idee geschikte leerkracht gevonden: juf Anneke. Zoals gebruikelijk stelt de 

nieuwe leerkracht zichzelf aan u voor: 
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Beste kinderen en ouders, 

Mijn naam is Anneke Oerlemans. Begin maart start ik de instroomgroep 

op, op basisschool de Stokland. Hier heb ik erg veel zin in! Ik vind het een 

fantastische uitdaging om bij jullie kinderen een goede basis te mogen 

leggen. 

Wennen aan een nieuwe school, en aan een nieuwe juf, aan de andere 

kinderen in de klas, lekker spelen, binnen en buiten, en met elkaar. Ik 

hoop er samen met de kinderen en in samenwerking met u, een hele fijne 

start van te maken en ik heb daar erg veel zin in.  

Tot snel, Anneke Oerlemans. 

 

Peuterwerk 
En met het inrichten van het vierde kleuterlokaal moest er een nieuwe ruimte gezocht worden 

voor de peuters. Daarvoor hebben we intern het e.e.a. verbouwd. Zoals u wellicht gezien hebt is 

de BSO ruimte beneden in de hal dicht gemaakt zodat de peutertjes niet alle kanten op kunnen 

lopen en veilig binnen de eigen omgeving kunnen blijven. Het is nog niet helemaal af maar het 

ziet er al wel heel gezellig uit. Korein maakt al sinds deze week gebruik van de nieuwe ruimte. 

 

Springbokken  

De grandioze actie van de Jumbo en het gehoor dat hieraan gegeven 

is door ieder die de Stoklandkinderen een warm  toedraagt, heeft 

ons in de gelegenheid gesteld een aantal speeltoestellen uit te 

zoeken. Onder aanvoering van de leerlingenraad zijn inmiddels de 

springbokken geplaatst en de kinderen hebben er al naar hartenlust 

op gespeeld. Zie hier, een impressie van de eerste dag:  

 

De Starclass, kopij van de kinderen 
Vanuit de kinderen: 

Beste ouders, 

De  kinderen hadden zich kunnen opgeven voor Starclass.  

Starclass is een theaterclubje op school. 

De groepen 3t/m 8 konden zich inschrijven voor Starclass. 

Als de school uit is kun je naar de aula gaan om met een clubje te repeteren.   
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Je leert er verschillende dingen zoals je gevoelens te uiten en te concentreren.  Wij zijn bezig 

met een toneelstuk, dat toneelstuk heet museum print. 

Star class is elke maandag na school van 15:00 tot 16:00 uur. 

Je  krijgt een kwartier de tijd om je hapje op te eten en dan beginnen we. 

Je hebt een vaste leraar/lerares.  

 

Mening van sommige kinderen: 

Wij vinden het leuk omdat we aan het einde spelletjes doen,  

We vinden de leraar die we nu hebben heel lief onze leraar heet Geert. Hij geeft de lessen op 

een leuke manier we vervelen ons nooit. 

Groetjes,  

May, Lois en Sophie. 

 

Beste Ouders, 
Wij doen mee aan starclass. Dit is een toneelgroep die een toneelstuk aan het voorbereiden is. 
Het gaat over een aardbeving en een ontvoering in museum Print.  Starclass vindt op maandag plaats in 
de aula van 3 tot 4 uur en je krijgt een kwartier de tijd om je hapje en drankje op te eten. 
De mening van de kinderen zijn niet verschillend maar wel heel erg positief. Ze vinden het vooral leuk dat ze 
nu een groot toneelstuk mogen maken en tonen aan de ouders. Dat je het zelf mag bedenken en je eigen 
personage mag kiezen. 
We doen ook spelletjes zoals in een kring gaan staan en de lesgever nadoen, of net alsof doen dat ze in een heel 
ander gebied bent, zoals de woestijn of het circus. Ook  lopen we door de hele zaal met steeds weer een andere 
emotie, of we zijn een machine en iedereen moet iets anders doen met een onzichtbaar balletje.  
Onze mening. 
Wij vinden  Starclass superleuk en vooral dat we nu een toneelstuk opvoeren die we zelf hebben bedacht. De 
teksten zijn ook heel leuk gemaakt. De lesgever Geert is ook erg aardig en heeft de musical mooi verwerkt. 
 
Groetjes van,  
Nikki en Lieke uit groep6. 
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Vakantierooster 
Wellicht ten overvloede: op de website van de Stokland staat het nieuwe vakantierooster. Wat 

nog ontbreekt zijn de vrije vrijdagmiddagen en de studiedagen, maar deze volgen snel.  

 

Dat was het dan weer. 

Rest me nog maar een ding: een fijne vakantie, een 

heerlijk carnaval:  ALAAF!!!! 

 

Namens alle collega’s 

Marianne van Lent, 

directeur 

 


