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Beste ouder(s), verzorger(s), 
De school bruist van het Carnaval. Mooi verklede kinderen en 

leerkrachten, veel plezier en lachende gezichten. Het Carnaval 

leeft op de Stokland.  

Al maanden wordt er heel hard gewerkt aan de wagens! Ja, 

want dit jaar doen we niet mee als loopgroep maar met 

wagens. Op de Rijtvenweg is hier met man en macht aan 

gewerkt, door vaders, moeders en kinderen. Ook de 

naaiateliers draaiden op volle toeren. En het resultaat mag er 

weer zijn. Nu nog hopen op een beetje lekker weer, en hup met 

de beentjes en zwaaien met de handjes: het feest kan 

losbarsten!  

 

Jumbo actie 
De Jumbo actie heeft voor ons €651,03 opgebracht. Dank aan iedereen die zijn bonnetjes t.b.v. de 

Stokland heeft ingeleverd.  De leerlingenraad komt op 26 februari bij elkaar en beraadt zich dan over de 

aanschaf van het buitenspeelgoed. 

 

Personele zaken 
Het is inmiddels al weer even geleden maar: Juf Gerry is 

bevallen van een prachtige zoon: Senn.  

Moeder en zoon maken het uitstekend. 

Juf Gerry komt op dinsdag 3 april weer terug in haar groep (na 

Pasen). Vanaf dat moment werkt zij op maandagen, 

dinsdagen en woensdagen in de groep. Juf Lisanne blijft op de 

donderdagen en vrijdagen in groep 1/2A. Fijn voor de 

kinderen dat we het zo hebben kunnen regelen.  

 

En over een kleine maand is het zover: dan gaat juf Mayella 

Vos met zwangerschapsverlof. Op 28 februari is het haar laatste werkdag. Na de zomervakantie komt zij 

weer terug op school.  Zij neemt nu dus al afscheid van haar groep. 

 

Ook voor groep 6A is het natuurlijk belangrijk dat alles zo goed mogelijk door loopt. Ook voor deze groep  

hebben we een goede oplossing gevonden. Juf Anne Schmeink gaat de groep op maandagen en 

dinsdagen overnemen zodat de kinderen bijna de hele week dezelfde juf hebben. Alleen op de 

woensdag, als Anne studieverlof heeft, komt er een vervanger in de groep. Dat zal gedurende de maand 

maart dhr. Anthony Weenink zijn en vanaf april juf Lisanne die nu bij de kleuters in groep 1/2 A staat. 
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Lisanne de Haan en sinds 2012 ben ik met veel plezier en enthousiasme werkzaam in het 

basisonderwijs.  

Dit schooljaar ben ik gestart in de vervangerspool met als doel mezelf eens wat 

breder te oriënteren binnen onze scholengemeenschap (SKPO). Ik heb in korte 

tijd veel scholen in Eindhoven en omgeving mogen bezoeken. Toch werd het 

verlangen naar een eigen groep na een tijdje weer groter. Ik ben daarom ook 

blij dat ik afgelopen november in Groep 1/2a op BS De Stokland ben gestart. 

Het bevalt me ontzettend goed en ik voel me hier helemaal thuis.  

Vanaf april zal ik op donderdag en vrijdag in Groep 1/2a werkzaam blijven en 

op de overige dagen is juf Gerry er weer.  Tot het einde van dit schooljaar kan 

ik ook op maandag, dinsdag en woensdag op onze school aan de slag. Op 

dinsdag zal ik in groep 5a van meester Mark te vinden zijn en daar heb ik 

uiteraard onwijs veel zin in!  

 

Tot ziens!  

  

Groetjes, 

Lisanne  

 

Beste ouders,  

Mijn naam is Anthony Weenink en ik sta al heel lang voor de klas: al 40 

jaar. 

Dit  schooljaar ben ik werkzaam in de vervangerspool en heeft u mij 

misschien wel eens gezien op de Stokland.  

Met ons gezin zijn we in 2000  vier jaar naar Aruba geweest en ook 

daar heb ik voor de klas gestaan en onze plannen zijn, om na dit 

schooljaar de baan in het onderwijs tot aan mijn pensioen af te gaan 

sluiten op Aruba. 

Komende periode ben ik op woensdagen de vervanger in groep 6 

 

Anthony Weenink 
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Stagiaires 

Stagiair Rens uit groep 3B (meester Remco) stelt zich voor: 

Mijn naam is Rens van den Elzen.  

Ik woon in Beek en Donk. 

Mijn hobby`s zijn: gitaar spelen, boogschieten en gamen. 

Ik zit op het Summa college in Eindhoven voor onderwijsassistent en loop stage hier op de Stokland. 

Mijn eerste ervaring is op beide scholen goed. Het is er gezellig, iedereen voelt zich er thuis en gaat goed 

met elkaar om. 

 

Stagiaire Froukje uit groep 3A (juf Anne-Marie/Lianne) stelt zich voor: 

Mijn naam is Froukje ten Hacken, ik ben 21 jaar en ik volg de opleiding 

Onderwijsassistente aan ROC de Leijgraaf.  

Ik volg mijn opleiding versneld, dit houdt in dat ik de opleiding die normaal 
drie jaar duurt, nu in twee jaar volg. Ik zit nu in mijn tweede jaar, dus in mijn 
examenjaar. 
Ik loop hier nu stage vanaf 8 januari. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Toen ik 
voor het eerst op school kwam, voelde ik me gelijk erg welkom. De docenten 
zijn vriendelijk en open. Ook het contact met de kinderen ging meteen erg 
goed. Ik word er erg vrolijk van als ik hun enthousiaste gezichtjes zie. Dat 
maakt het vak erg leuk!  
Ik ben ook al met mijn examens begonnen. Dit houdt in dat ik een groepje kinderen extra ondersteuning 
bied op het gebied van taal, spelling, rekenen en creatieve expressie.  
Mijn hobby´s zijn creatief bezig zijn, dansen, gitaar spelen, muziek luisteren, spelletjes doen en natuurlijk 
werken met kinderen. 
Ik heb er heel veel zin in om er een goed, gezellig en leerzaam jaar van te maken! 
 
Tot ziens bij de Stokland! 
 

 

Reminder studiedag 
Op maandag 19 februari staat er een studiedag gepland. Die dag staan o.a. de analyse van de toetsen en 

de trendanalyses gepland. We hopen er een vruchtbare dag van te maken. Voor de kinderen betekent dit  

een extra dagje vakantie! 

 

En dat was het weer voor dit moment. 

Zondag hebben de optocht nog. Dat belooft weer een happening voor jong en oud te worden. Erg gaaf! 

 

En voor nu ALAAF!!  
Laat het Carnaval maar losbarsten!!  

Namens het team, 

Raul  en Marianne  

 


