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Beste ouders/verzorgers, 
Hoogzomer in Breugel …. en nog ruim drie weken te gaan voor de 

zomervakantie. Het mag de pret niet drukken. We bikkelen gewoon door en 

dealen met de laatste loodjes. Er wordt druk gerepeteerd voor de musical in 

groep 8 en er is nog een juffendag met bijbehorend uitstapje bij de kleuters. 

Sommige groepen hebben nog een excursie; we hadden een héél gaaf 

schoolreisje naar Duinoord en ondertussen worden de laatste lessen en 

projecten ook nog afgerond, rapporten geschreven en (facultatief) 

oudergesprekken gevoerd.  Om verkoeling te zoeken gaat een groep af en 

toe zwemmen, een ander zoekt verkoeling in het bos, er wordt een 

waterspelletje op de speelplaats gespeeld en een keer extra gepauzeerd. En 

op die manier vliegen die laatste drie weken ook voorbij. 

 

Maar nu….. we kunnen in deze UDSG van alles vertellen maar de ervaring leert dat ouders maar op één 

ding zitten te wachten: de groepsverdeling. Wel nu, daar is ie dan: 

 

GROEPSINDELING  EN  SAMENSTELLING TEAM   2017-2018 
 

 

 
Groep 1A/2A mevr. Gerry Hastenberg. 
Groep 1/2B mevr. Milou van Griensven.   
Groep 1C/2C mevr. Marjolein van der Kallen. 
Groep 3A mevr. Anne-marie Maas: ma-di, wo om de week. 
 mevr. Lianne van Rijckevorsel: wo om de week, do-vr. 
Groep 3B dhr. Remco Hoeijmans.   
Groep 4 dhr. Lennart Geertsen. 
Groep 5A dhr. Mark van Oorschot: ma-wo-do-vr.  
 Mevr. Anne Schmeink: di. 
Groep 5B Mevr. Angela van Dijk. 
Groep 6A mevr. Mayella Vos, ma-di-wo. 
 mevr. Anne Schmeink do-vr. 
Groep 6B mevr. Esther Roxs: ma-di-vr. 
 dhr. Ruud Heijnsdijk: wo-do.  
Groep 7 dhr. Mikel Martens, met afstudeerder: Rosalie Janssens. 
Groep 8 dhr. Nicky van Gerwen, met afstudeerder: Irmy Keetels.  
  
Directeur: mevr. Marianne van Lent ma-di-do-vr. 
Adjunct-directeur: dhr. Raul Bongers, di-wo-do en wisselend op ma of vr. 
Interne begeleiding: mevr. Jeanne van de Ven: ma-di-wo-do. 
Conciërge: dhr. René Lamers, alle dagen van 8:00-16:45 uur. 
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 Op basis van regie zijn enkele leerkrachten, afhankelijk van specialisme, 
enkele uren vrijgesteld van lesgevende taken. Zij worden zo nodig 
vervangen door mevr. Anne Schmeink. 

ICT:  dhr. Ruud Heijnsdijk; dhr. Mark van Oorschot. 
Plusklas:  dhr. Mikel Martens, wekelijks een dagdeel. 
VVE: mevr. Gerry Hastenberg. 
Dans  mevr. Marjolein van der Kallen (15 vrijdagmiddagen). 
 

 

Afstudeerders zijn vierde jaars studenten van de Fontys Pabo. Zij studeren af op onze school en zijn op 

maandagen en dinsdagen in de genoemde groepen.  

Afstudeerders zijn in staat zelfstandig voor de groep te staan en worden daarnaast begeleid en gecoacht 

door de leerkrachten en door de stage coördinator van onze school: Raul Bongers. 

Regelmatig zullen zowel de leerkracht als de afstudeerder in de groep aanwezig zijn zodat we gebruik 

kunnen maken van extra handen in de klas.  

 

Irmy en Rosalie stellen zich aan u voor: 

 

 

Beste kinderen en ouders, 

Even voorstellen... Ik ben Irmy Keetels en studeer momenteel aan de PABO in Eindhoven. 

Komend jaar mag ik afstuderen op basisschool De Stokland, waar ik onwijs veel zin in heb. 

Dit ga ik doen in groep 8 bij Nicky. Ik heb zelf de keuze mogen maken op welke school ik af 

wil studeren en heb bewust gekozen voor De Stokland. Twee jaar geleden heb ik hier ook 

stage gelopen en dit is me goed bevallen! Ik heb er een hele leuke tijd gehad, ik heb de 

kinderen veel kunnen leren, maar ik heb hier vooral zelf enorm veel geleerd. Komend 

schooljaar hoop ik dit weer te mogen ervaren! Ik heb er zin in! 

 

 

Beste kinderen en ouders, 

Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn naam is Rosalie Janssens en ik ben 22 jaar 

oud. Ik studeer aan de pabo in Eindhoven. De afgelopen 3 jaar heb ik ervaring 

opgedaan in veel verschillende groepen op scholen in Eindhoven. Komend schooljaar 

mag ik op de Stokland mijn afstudeerstage komen doen in groep 7. De missie en visie 

van de school sluiten nauw aan bij hoe ik naar onderwijs kijk, daarom denk ik dat de 

school erg goed bij mij past.  

De eerste helft van het schooljaar ben ik er op maandag en dinsdag. Later zullen dit 

steeds meer dagen in de week worden. Ik heb ontzettend veel zin om er met iedereen een leuk en 

leerzaam schooljaar van te maken en kijk ernaar uit om jullie te leren kennen. Tot na de zomervakantie! 

Groetjes, Rosalie   
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Tot zover de informatie vanuit de school. Er volgt wellicht nog een UDSG waarin we overige 

mededelingen doen.  

 

Wij wensen u een heel fijn weekend! 

Namens het hele team, 

Marianne van Lent 

 

 

Berichtje van de Typetuin: 
 
Beste ouder(s)/ verzorgers(s),  
 
Vergeet u uw zoon/ dochter niet in te schrijven voor de compleet vernieuwde typecursus van de 
Typetuin? Deze gaat van start op vrijdag 6 oktober 2017 om 15:15uur. Vóór de zomervakantie gelden 
nog onze aantrekkelijke vroege vogelprijzen. Meer info op www.typetuin.nl/nieuw of bel naar 013-
5220579. 

 

 

http://www.typetuin.nl/nieuw

