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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

 

Erratum ….. voor diegenen die de UDSG gisteren al gelezen hebben: de inleiding ontbrak en een 

enkel stukje over personele aangelegenheden is toegevoegd.    

 

De winter had nog een venijnig staartje maar de lente lijkt nu 

toch echt haar intrede te doen.  

Vanmiddag gaan de kinderen onder begeleiding van hun 

leerkracht met vuilniszakken, handschoenen, grijpers, bezems 

en veger en blik de wijk in om zwerfvuil uit de struiken en van 

de trottoirs te halen. Een soort van grote 

voorjaarsschoonmaak zou je kunnen zeggen.  

Aan deze actie werken veel scholen mee maar ook mensen uit 

de buurt. Wij hopen dat dit niet alleen bijdraagt aan een 

schone wijk maar ook aan het besef dat we veel zwerfvuil kunnen voorkomen door afval 

meteen zelf in de prullenbak te gooien.  

 

Er is veel actuele informatie.  

Wij wensen u veel informatief leesplezier met deze UDSG. 

 

 

Personele aangelegenheden 
Juf Gerry van Hastenberg komt op dinsdag 3 april terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal 

vanaf dat moment op maandagen, dinsdagen en woensdagen in haar eigen groep, groep 1/2A, 

terugkeren. Juf Lisanne die gedurende het zwangerschapsverlof vervangen heeft blijft op 

donderdagen en vrijdagen in groep 1/2A werken. Op de overige dagen werkt Lisanne vanaf dat 

moment op maandagen afwisselend in diverse groepen, op dinsdagen in de groep van meester 

Mark (5A) en op woensdagen voor juf Anne in groep 6A. Veel succes voor allen! 

 

Inspectiebezoek 
Afgelopen 5 maart werden we vrij onverwacht bezocht door de inspecteur van het onderwijs. 

Het was een themabezoek in het kader van de overgangsprocedure Basisonderwijs-Voortgezet 

Onderwijs (PO-VO): “hoe kun je als leraar/school een advies afgeven en onderwijs bieden dat 

recht doet aan de capaciteiten en mogelijkheden van alle kinderen?” Het overkoepelende 

thema was “Kansenongelijkheid in het onderwijs” waarover u de laatste tijd vast wel eens iets 

via de media hebt gehoord. Het schoolbezoek was een nieuwe vorm van toezicht. Op alle 
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bekeken aspecten werd door de inspectie en door ons zelf geconstateerd dat we kansen 

bevorderend handelen op de Stokland. Volgens de inspecteur was dit niet vanzelfsprekend. We 

zijn dan ook trots op deze constatering en gaan in samenspraak met kinderen en ouders vooral 

zo door! 

 

Een onderwerp van een andere orde: 

 

Hondenpoep 
PERSBERICHT  
 

 
Son en Breugel, 19 februari 2018 
 

Jeugdgemeenteraad vraagt aandacht voor overlast hondenpoep 
 
De Jeugdgemeenteraad Son en Breugel heeft zich gebogen over de 
overlast van hondenpoep in het dorp. Regelmatig horen zij van kinderen 
dat zij bij het spelen op speelveldjes voortdurend hondenpoep moeten 
zien te ontwijken. Dat is ook hun eigen ervaring. Daardoor wordt er minder 
snel op een dergelijk veldje gespeeld. Ook op straat en op de stoep moet 
je opletten dat je niet in hondenpoep stapt.  
 
De Jeugdgemeenteraad is van mening dat kinderen meer buiten gaan meer spelen als de 
speelveldjes schoon zijn. Maar ook dat alle mensen schone straten en stoepen willen, niet 
alleen kinderen. 
 
Met een filmpje op YouTube vragen zij daarom aandacht voor de structurele overlast op 
speelveldjes, straten en stoepen. In het filmpje doen zij een oproep aan bezitters van honden 
om de hondenpoep op te ruimen. Niet alleen op speelveldjes, maar ook op de stoepen en 
straten. 
 
Een eerder plan voor een proef met een hondenuitlaatterrein mislukte, omdat buurtbewoners 
grote bezwaren hadden tegen een proef in hun buurt.  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Son en Breugel, Wilma 
Vogels, beleidsondersteuner Staf, Communicatie en Voorlichting, Gemeente Son en Breugel, 
telefoon 0499-491414, e-mail w.vogels@sonenbreugel.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i_mSJyhzRiQ
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Luizen  
Of het nou komt door het succes van het programma “de luizenmoeder” of 

dat het een andere oorzaak heeft, maar we constateren dat de laatste tijd 

weer veel kinderen last hebben van luizen of neten. Dat is natuurlijk vooral 

heel vervelend, maar zeker niet iets om je voor te schamen. Op school 

wordt er standaard na vakanties in alle klassen preventief gecontroleerd. Daarnaast wordt er tussentijds 

gecontroleerd in die klassen waar er hoofdluis geconstateerd is (en in de klassen van broertjes/zusjes). 

We willen u vragen om aan school te melden als er sprake is van hoofdluis (of beginnende neten) bij uw 

kind. Ook al heeft u uw kind al behandeld of u twijfelt of het luizen zijn, dan willen we het graag weten. 

Wij geven dat weer door aan de “luizenmoeders” die dan de klas van de betreffende leerling 

controleren.  

Verder zijn “onze luizenmoeders” op zoek naar versterking. We zoeken ouders (en dat mogen ook zeker 

“luizenvaders” zijn) die een paar keer per jaar mee willen helpen met het luizen pluizen. Meestal is dit 

dus na een vakantie, maar het komt ook voor dat er tussentijds een keer (extra) gecontroleerd moet 

worden. Meld u aan via de leerkracht van uw kind of bij Marianne of Raul. Op deze manier proberen we 

samen onze school zoveel mogelijk luisvrij te houden! Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

 

Schoolfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoals u weet doen we als school mee aan het project schoolfruit. We krijgen per week 3 stuks fruit voor 

de kinderen aangeleverd. Dit fruit is gesubsidieerd door de EU. Vaak krijgen we fruit of groenten die 

hapklaar zijn zoals appel, peer of wortel. Maar soms krijgen we ook fruit aangeleverd wat nog gesneden 

moet worden zoals bijv. ananas, pomelo (ooit van gehoord?!), mango of zoals hier op de foto meloen. 
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Sommige ouders dachten dat we dit fruit gesneden aangeleverd kregen maar zoals u op de foto ziet is dit 

niet het geval Het managementteam van De Stokland is van alle markten thuis! 

Het schoolfruit loopt nog t/m de meivakantie. De komende weken evalueren we dit project met 

collega’s, kinderen en ouders (OR en MR) en bepalen we hoe we na de meivakantie verder gaan. Wordt 

vervolgd…………… 

 

Nieuwe rapportmappen 

Het is u ongetwijfeld opgevallen: de prachtige nieuwe rapportmappen die alle kinderen hebben 

meegekregen. Na het nieuwe logo waren we ook toe aan een nieuwe manier van rapportpresentatie. Op 

deze manier kunnen ook alle rapporten van alle schooljaren bij elkaar in één map blijven zitten, wat een 

mooi overzicht geeft. Ieder leerjaar komt in een aparte showtas. 

Bij het meegeven van de rapporten waren helaas niet alle elementen klaar: de map wordt nl. ook nog 

voorzien van tabbladen per leerjaar, een tabblad Uitleg, en een tabblad Trots. Achter dit laatste tabblad 

komen werkstukjes, verhaaltjes, foto’s van werkstukken enz. van uw zoon of dochter waar hij of zij trots 

op is. Nog even wachten op het tweede rapport dus…. 

In overleg is besloten om de rapporten van de 

leerlingen van groep 8 mee te geven in de 

kartonnen mapjes. 

Zoals ook op het uitlegformulier vermeld, is het de 

bedoeling dat de rapportmap na een aantal 

weken weer wordt ingeleverd bij de leerkracht. 

De map wordt op school bewaard tot het 

volgende rapport. 

Ruud Heijnsdijk 

 

Hulp bij het overblijven  
Ook voor de komende maanden zijn we nog op zoek naar ouders (of mogelijk andere hulptroepen) die 

mee willen helpen tussen de middag bij het overblijven. We merken dat de aanmeldingen op langere 

termijn vaak een probleem zijn en dat we na een oproep weer nieuwe aanmeldingen mogen 

verwachten.   Helpt u ons weer mee voor de komende periode? Het aanmelden en de organisatie loopt 

via een digitaal programma (zie voor uitleg de brief op het ouderportaal onder ‘nieuws’ bij datum 07-07-

2017). Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Onderwijscafé: save the date……… 

Noteert u donderdag 24 mei alvast in uw agenda. Dan is ’s avonds weer het onderwijscafé op De 

Stokland. Een informatieve algemene ouderavond voor iedereen die interesse heeft. Het thema is dit 

schooljaar “online veiligheid”. Binnenkort volgt er meer informatie! 

Vacatures GMR/OPR 

Naast deze UDSG vindt u nog twee bijlagen:  2 vacatures voor ouders die interesse hebben om iets 

extra’s te betekenen voor school en onderwijs. Het betreft een vacature voor de GMR 

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en een vacature voor de OPR (ondersteuningsplan raad). 

 

Stagiaires 

Stagiair Matthew uit groep 6A (juf Anne/juf Mayella) stelt zich voor: 

 

Mijn naam is Matthew van Elderen, ik ben 18 jaar en woon in Eindhoven. 

Ik loop stage in groep 6 ik ben aanwezig op woensdag en donderdag, 15 weken lang. Buiten deze stage 

om ga ik natuurlijk ook naar school. Ik zit op het ROC in Veghel en doe de opleiding pedagogisch werk. Na 

deze opleiding hoop ik de Pabo te gaan doen om uiteindelijk docent te worden in het basisonderwijs. 

Ook geef ik voetbaltraining buiten stage en school om, dit doe ik nu al bijna 3 jaar en doe het nog steeds 

met alle plezier. Toen ik voor het eerst training gaf trainde ik kinderen tussen de 7 en 8 jaar. Nu geef ik 

training aan kinderen van 11 en 12 jaar.  

Ik hoop hier een leuke stageperiode te hebben en dat ik voor de rest van m’n leven met plezier terug kijk 

op deze stage. 

Open inloop-ochtenden voor nieuwe ouders 

Zoals u waarschijnlijk al wel gehoord of gelezen heeft hebben we dit schooljaar de open dag afgeschaft. 

Wij zijn van mening dat we beter op andere manieren nieuwe ouders kennis kunnen laten maken met 

onze school. Daarom willen we dit schooljaar 2 inloop-ochtenden organiseren: op woensdag 4 april en 

donderdag 5 april tussen 9.00 en 10.30 uur zijn nieuwe ouders van harte welkom om onze school in 

bedrijf te zien. Volgende week zetten we een advertentie in het Forum.  

Daarnaast hebben we op school een prijsvraag uitgeschreven met als 

opdracht “welke leerling (of klas) maakt het mooiste affiche?” om deze 

inloop-ochtenden te promoten. De winnende ontwerpen zijn door ons 

gekopieerd op A3 formaat en vrijdag aan alle kinderen van school mee gegeven. 

Met hierbij het vriendelijke verzoek of u dit affiche voor het raam wilt hangen zodat nieuwe ouders goed 
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op de hoogte zijn van onze promotie activiteiten. We hopen dat u aan deze ludieke actie mee wilt 

werken. Dank u wel! Bij het ‘ter perse gaan’ van deze UDSG zijn op de valreep de winnaars bekend 

geworden: Yindee uit groep 1/2A, Sabine en Danique uit groep 7 en Nikki en Anne van R ook uit groep 7. 

De winnaars zijn verrast met een boekenbon. Gefeliciteerd! 

Dag van de logistiek 
Kinderen krijgen uitleg over de dode hoek 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zondag 22 april a.s. organiseert Summa Transport & Logistiek, samen met het bedrijfsleven, het event 

“De Dag van de Logistiek Eindhoven”. Graag nodigen wij u en alle kinderen van groep 7 en 8 hiervoor uit.   

 

Leeuw Opleidingen is met een vrachtwagen aanwezig om uw kinderen te laten ervaren wat de dode 

hoek is. De kinderen mogen zelf in de cabine van de vrachtwagen plaats nemen. Op deze manier ervaren 

ze wat het zicht van de chauffeur is en weten ze wat ze moeten om uit de dode hoek van de 

vrachtwagen te blijven. 

Liever mee rijden in een vrachtwagen? Stap in en rij een rondje mee. 

Nog nooit in een hoogwerkertruck gestaan? Pak nu je kans. 

Doe mee met het orderpick-spel en verdien iets lekkers! 

Kortom er is veel te zien en te beleven voor het hele gezin. 

Voor alle bezoekers, jong en oud, is het event een dag waarop ze kunnen ervaren dat logistiek veel meer 

is dan dozen schuiven, vrachtvervoer en een groot magazijn. Het is niet altijd zichtbaar, maar logistiek is 

overal. Bedenk bijvoorbeeld maar eens wat er allemaal bij komt kijken als je online iets besteld.  
 

Gastbedrijf van dit event is: 
CEVA Logistics 
De Schakel 40-50 
5651 GH Eindhoven 

 

Dit event wordt gehouden van 11.00-16.00u en is gratis toegankelijk. Parkeren kan in de directe 

omgeving. Met horeca en een kinderplein aanwezig is het event compleet. 

 
Meer informatie vindt u op onze website  www.dagvandelogistiekeindhoven.nl  

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast voor uw 
medewerking.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Henriette de Haas  
Directeur Summa Transport & Logistiek 

http://www.dagvandelogistiekeindhoven.nl/
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Voor nu een heel fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Raul Bongers en Marianne van Lent 

 

 

 

Bijlage 1: Vacature DB GMR ouderlid per 01-08-2018 

Bijlage 2: Vacature OPR ouderlid kiesgroep 1 per 01-08-2018 


