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Beste ouders/verzorgers, 
Het lijkt al weer even geleden maar het zit nog vers in ons geheugen: Carnaval! 

Wat hebben we genoten: van alle voorpret: het bouwen van de wagens, het naaien van alle pakken, van 

alle voorbereidende activiteiten en feesten, van onze eigen Prins Ronald, van het feest op school met die 

lange polonaise, van al die mooie dieren in de optocht, van de prachtige wagens, van onze raad van 11, 

van 201 kinderen en volwassenen die meeliepen, van…… teveel om op te noemen. Uiteindelijk sleepten 

we ook nog eens drie prijzen in de wacht. Wat een happening! Onvergetelijk! 

 

En na de Krokusvakantie pakten we de draad gewoon weer op…….en dienen de volgende activiteiten 

zich weer aan.  

En uiteraard maken we daar graag melding van in deze UDSG. 

 

De groepsbesprekingen hebben plaatsgevonden . Leerkrachten gaan dan met de IB-er en met een 

directielid in gesprek over het reilen en zeilen in de groep. Wat zijn de resultaten van de Cito-midden 

toetsen en wat betekent dat voor het aanbod in de groepen?  Wat vraagt dit van de leerkracht en hoe 

kan de IB-er bij dit proces ondersteunen.  

 

De leerlingen van de groepen 8 zijn zich volop aan het voorbereiden op de Cito eindtoets. Zij zijn bezig 

met persoonlijke leerdoelen en zijn goed gefocust. Dat is mooi om te zien: het bewustzijn dat zij voor 

hun eigen toekomst leren en daar zelf invloed op hebben is echt aanwezig. Ieder kind doet dat op zijn of 

haar niveau en daarmee dus naar eigen kunnen. 

 

Maar …. de boog kan niet altijd gespannen staan: er is ook aandacht voor creativiteit: de 

bovenbouwgroepen hebben a.s.  vrijdag hun jaarlijkse theaterdag. En de theaterdag van de 

middenbouwgroepen staat een week later (vrijdag 7 april) op het programma. Dat is ieder jaar een 

happening. We zijn benieuwd wat het dit jaar gaat brengen.  

 

 

Nieuw logo en nieuwe website 
Oplettende lezertjes hadden vorige week al vreemde tekeningen zien hangen met daaronder de vraag of 

ze wisten wat het voorstelde….  

 

Na de tweede aanwijzing kwamen Danique, Anne  

van E, Lieke (uit groep 6) en Jort (groep 8b) met het idee  

dat het wel eens een nieuw logo kon zijn…. Jaaaa!  

Eeuwige roem voor deze creatievelingen!! 
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Wij vonden dat het tijd werd voor iets nieuws, vooral ook omdat het vorige logo was afgeleid van het 

beeld op het oude schoolplein. We wilden in het nieuwe logo veel kleur, de naam (stokken), verbinding, 

samenwerking ……… Wat ons betreft goed gelukt.  

Tegelijkertijd waren we bezig met het ontwerp van een nieuwe website… al een tijdje trouwens, want 

we waren steeds niet tevreden over het ontwerp. Goed werk heeft tijd nodig zullen we maar zeggen. En 

het uiteindelijke resultaat is iets waar we trots op kunnen zijn! Het adres is natuurlijk hetzelfde gebleven: 

www.stokland.nl  

 

 
 

We hopen met deze moderne website weer een tijd vooruit te kunnen. De website is gebouwd naar 

moderne maatstaven, op ieder device makkelijk te openen en te lezen. Ons streven is om de inhoud zo 

makkelijk mogelijk vindbaar te maken.  

Mocht u sommige zaken nog niet (compleet) kunnen vinden, op dit moment zijn er nog wat onderdelen 

te vullen, de kalender bijvoorbeeld, deze wordt aan het ouderportaal gekoppeld.  

Sommige nieuwsitems die u ontvangt via het ouderportaal zullen automatisch ook op de website 

verschijnen. De groepspagina’s zijn iets uitgedund omdat iedere groep ook gebruik maakt van Klasbord. 

Wij zijn blij met het resultaat en we hopen natuurlijk dat de website bij u als ouder en “bezoeker” ook in 

de smaak valt. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen of tips? Stuur dan een berichtje via het formulier 

onder het menu CONTACT. 

 

Ruud Heijnsdijk 

 

 

Personele zaken 
Goed nieuws: zoals u weet vervangt meester Lennart in groep 4A. Was het aanvankelijk spannend of  hij 

zou kunnen blijven tot het einde van het schooljaar, inmiddels  zijn we een slag verder: meester Lennart 

mag niet alleen blijven tot het einde van het schooljaar maar zal ook na de zomervakantie deel uit blijven 

maken van ons team! Het behoeft geen betoog dat we hier enorm blij mee zijn! Proficiat Lennart!! 

 

 

http://www.stokland.nl/
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De fietskeuring (door Amber uit gr. 7) 
De fietsenkeuring  was dinsdag 28 maart. Op die dag kwamen 5 mensen. Sommige kinderen waren niet 

geslaagd dan moest je nog wat doen aan je fiets voor volgend week en als je fiets goed was kreeg je een 

ok sticker. En volgend week is het echte examen. 

Als we dat niet deden  dan mochten we niet mee fietsen op het examen en ben je gezakt.  

 

Springbokken 
De springbokken die we bij elkaar gespaard hebben tijdens de Jumbo-spaaractie zorgen voor veel plezier 

bij de kinderen. Iedere pauze wordt er gesprongen dat het een lieve lust is.  

We zien wel dat er rubberen tegels onder de springbokken moeten komen. Op korte termijn wordt dit 

gerealiseerd. 

 

Open dag 
Afgelopen zaterdag organiseerden de scholen van Son & Breugel een open dag voor potentiele nieuwe 

ouders en belangstellenden. Dit keer was de open dag van 10:00-13:00 uur. Enkele actieve vaders uit de 

carnavalswerkgroep zorgden voor een vrolijk entree: een deel van de carnavalswagen, met giraf, prijkte 

bij de ingang. 

Fijn dat enkele ouders en leerlingen ons wilden assisteren met koffie, thee en de rondgang. 

 

Renske met wielen 
Op 22 februari hebben de groepen 4 en 5 een gastles gehad van Wendy Legierse-Louwers. Wendy is de 

schrijfster van de kinderenboeken van ‘Renske met Wielen’. Door een ongeluk is Wendy in een rolstoel 

terecht gekomen en ze schrijft hier haar boeken over. Renkse, de hoofdpersoon in het verhaal, komt ook 

in een rolstoel terecht. Eerst heeft Wendy voorgelezen uit haar boeken en hier allerlei dingen over 

verteld. Daarna mochten de kinderen vragen stellen en hierop gaf Wendy antwoord. De kinderen stelden 

heel veel vragen en eigenlijk was er tijd te kort voor alle vragen. Aan het einde gaven de kinderen aan 

het heel leerzaam en leuk te hebben gevonden en er is in de klassen nog lang over doorgepraat. 

Mochten er nog mensen zijn die interesse in de boeken van Wendy hebben, deze verwijzen we door 

naar de site: http://www.renskemetwielen.info/ 

 

 

 

http://www.renskemetwielen.info/
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Wandelvierdaagse 

Beste kinderen en medewerkers van basisschool De Stokland, 

 

De voorbereidingen voor de Avond Wandel 4-daagse zijn alweer in volle 

gang. De editie van 2017 zal worden georganiseerd door JC Oase met 

ondersteuning van de huidige organisatie van de Avond Wandel 4-daagse. 

Een nieuwe organisatie brengt weer nieuwe impulsen met zich mee. Zo zal 

de startlocatie veranderen en zullen nieuwe routes worden gemaakt. Wie 

weet welke verrassingen er nog meer zullen volgen! 

 

De wijziging in organisatie heeft ook gevolgen voor de datum van het evenement.  

Dit jaar gaat de Avond wandel 4-daagse niet op de traditionele tweede dinsdag van juni plaatsvinden, 

maar een week eerder van 6 t/m 9 juni. Noteer deze datum alvast op de planning! 

 

Hopelijk gaat de datumwijziging geen gevolgen hebben voor jullie deelname, we zien jullie graag met een 

grote groep verschijnen! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje (OASE), 

 

Commissie Avond Wandelvierdaagse Son en Breugel 

 

 

Tot zover het nieuws vanuit de Stokland, 

Met vriendelijke groet, namens het team 

Marianne van Lent 

 


