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Beste ouder(s), verzorger(s), 
De spits is er af. We zijn al weer drie weken lekker aan het werk en allemaal goed gewend aan 

het schoolse ritme. Ook de luistergesprekken zijn deze week afgerond en de voorbereidingen 

voor de legoleague in de bovenbouw zijn weer van start gegaan. Kortom: er wordt weer lekker 

hard gewerkt.  

En dan zijn er  natuurlijk ook een aantal  mededelingen: bij deze!  

 

Hulp bij het overblijven 

Na de noodkreet van 21 augustus jl. hebben we gelukkig veel aanmeldingen mogen ontvangen 

voor het overblijven tussen de middag. Hartelijk dank daarvoor! 

Het zou fijn zijn als alle ouders zijn/haar verantwoordelijkheid nemen bij het overblijven; heeft u 

zich nog niet aangemeld, wilt u dit dan alsnog doen? 

Tot en met het einde van december is het rooster al goed gevuld (er zijn nog wel enkele plekken 

open, dus aanmelden voor die periode kan nog steeds). Vanaf januari 2019 zitten er echter nog 

veel gaten, maar we kunnen ons ook voorstellen dat het voor veel ouders nog iets te vroeg is 

om voor die periode iets te plannen. In december zullen we een nieuwe herinnering sturen om 

aan te melden voor de eerste helft van 2019.  

 

Afscheid Nicky 
We wisten het natuurlijk al maar het lijkt nu ook echt dichterbij te komen: meester Nicky neemt 

afscheid van onze school. Dat vinden we allemaal erg jammer maar …… iedereen moet gaan 

voor zijn talent, zijn passie en vooral ook voor de uitdaging. Meester Nicky heeft vier jaar op 

onze school in diverse groepen 8 lesgegeven en daar veel omheen georganiseerd.  

Hij  start op maandag 1 oktober op het St Lucas college in Eindhoven en gaat daar MBO 

studenten begeleiden: een echte uitdaging die die hem op het lijf geschreven staat. 

Nicky heeft de wens uitgesproken om bij wijze van afscheidsactiviteit voor de school op 

donderdag 27 september samen met meester Mikel nog een keer een 

uitdagende gymdag te verzorgen. Daaraan gaan we proberen gehoor te 

geven. Hierover volgt nog informatie. Op vrijdag 28 september neemt hij 

afscheid van de huidige groep 7. Daarover horen de ouders van groep 7  

meer op het ouderportaal. Voor ouders die Nicky graag nog de hand 

willen schudden is daar die dag na schooltijd gelegenheid voor.  

Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat kinderen en ouders genoten hebben van de 
tomeloze energie en de daadkracht waarmee Nicky  invulling heeft gegeven aan zijn leraarschap 
bij ons op school!  
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En bij een gaan hoort een komen…….. 

Even voorstellen 
Ik ben Wendy Schennink, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man Rik en 

kinderen Mees en Janne in Veldhoven. In mijn vrije tijd trekken we er als gezin 

graag samen op uit; de dierentuin en wandelen in de bossen zijn hierbij favoriet. 

De afgelopen 8 jaar ben ik op basisschool de Startbaan werkzaam geweest in de 

groepen 7 en 8. Samen met Sanne heb ik de afgelopen 3 jaar een team gevormd 

in groep 8. Ik heb dan ook heel veel zin om samen met haar op de Stokland te 

gaan starten in groep 7!  

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Sanne Stultiens. Ik ben 33 jaar oud en woon samen met mijn 

vriend Rob. Samen hebben we 2 kinderen; onze jongens heten Noah 

(bijna 4 jaar) en Luca (1 ½ jaar). 

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Pabo Eindhoven en heb daarna een 

Master Remedial Teaching gedaan. Direct daarna ben ik aan het werk 

gegaan op de school waar ik nu werk, De St@rtbaan in Eindhoven 

(Meerhoven). Daar ben ik gestart bij de kleuters en heb de laatste 3 jaar 

groep 8 gedaan. Sinds dit schooljaar heb ik geen klas meer, maar ben ik 

leerkracht-ondersteuner. Dat houdt in dat ik, onder andere, kleine 

groepjes kinderen begeleid die extra aandacht nodig hebben. Al enige tijd 

kriebelde het bij mij om verder te kijken dan De St@rtbaan. 

Ik hoop dan ook dat De Stokland alles is wat ik er van gehoopt en verwacht had.  

Ik heb in ieder geval heel veel zin om te beginnen! 

Tot gauw! 

Sanne 
 

En naast twee nieuwe collega’s hebben we ook een aantal nieuwe stagiaires op school. 

Studenten stellen zich voor………….. 

Ik ben Charissa Serban. 

Ik ben 17 jaar oud en woon in Son en Breugel. Ik heb op basisschool de 

Krommehoek gezeten waar ik ben opgegroeid en waar ik mijn twee beste 

vriendinnen heb ontmoet waar ik nu nog veel mee om ga.  

Na mijn basisschool ben ik naar het pleincollege Nuenen gegaan waar ik niveau 3 ging volgen 

(kaderberoeps). Ik heb hier zorg en welzijn gedaan. Toen ik dus eindelijk geslaagd was mocht ik 

naar het Summa college de opleiding onderwijsassistent doen. Hier leer ik om de linkerhand van 
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een juf of meester te zijn ik help hun dus veel met dingen waar ze hulp voor nodig hebben. 

Uiteindelijk wil ik zelf ook een juf worden en voor een klas staan en wil ik graag hulp bieden aan 

kinderen die het nodig hebben. Ik loop dit schooljaar stage op donderdag en vrijdag in groep 6A. 

Buiten mijn opleiding om ga ik graag met vriendinnen leuke dingen doen, ik ga veel dingen 

bezoeken in Nederland en dat zijn vooral veel winkelstraten! Ik ga ook graag op vakantie vooral 

een luiervakantie vind ik heerlijk. Nu verklap ik niets meer over mezelf  en gaan jullie mij leren 

kennen. 😊  

 

Hallo! Mijn naam is Amber en ik ben 16 jaar oud. Ik zit in leerjaar 2  

van de opleiding Onderwijsassistent op het Summa College en heb  

een hele fijne start gemaakt in groep 3, hier op De Stokland.  

Ik kijk ontzettend uit naar de rest van het schooljaar!  

 

Hallo! 

Mijn naam is Kim Renders, ik ben 19 jaar en ik woon in Nederwetten. Ik zit in het 

tweede jaar van mijn opleiding: Fontys Hogeschool Kind en Educatie in 

Eindhoven, de opleiding tot leerkracht. De eerste indrukken op de stage en in de 

klas zijn goed! Ik heb heel veel zin om het komende halfjaar in groep 4B stage te 

lopen. Iedere maandag en dinsdag ben ik op De Stokland en de rest van de week 

ben ik op de opleiding. Ook zal ik er af en toe een hele week zijn.  

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn hobby, namelijk met onze pony’s. Daarnaast vind ik 

het super gezellig om met vriendinnen iets leuks te doen en fotografeer ik ook graag. 

Mocht u nog verdere vragen hebben mag u mij natuurlijk altijd aanspreken. 

Groetjes Kim                                                                                

 
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Angela Sanders en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer de opleiding tot leerkracht 

basisonderwijs op de Fontys in Eindhoven. Het komende halfjaar loop ik stage in groep 1/2 bij 

juf Milou. Iedere maandag en dinsdag ben ik bij haar in de klas en de overige dagen ben ik aan 

het studeren op school. Ook zal ik regelmatig een gehele week in de klas aanwezig zijn.  

Ik heb erg veel zin in het komende jaar en hopelijk zijn de kinderen even enthousiast.  

Groetjes,  

Angela  
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Bag 2 school 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende  

inzamelingsactie voor (naam organisatie). Wij hebben via de organisatie  

Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra  

geld in te zamelen voor (doel van actie). 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per 

kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken 

is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons 

te sparen voor (doel van actie). Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 

1,5 miljoen euro uitgekeerd! 
 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er 

maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het 

textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen 

worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de 

ideale oplossing. 
 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor 

export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan 

importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding 

wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de 

productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede 

doelen organisatie, maar een bedrijf. 
 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de 

Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit 

zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de 

website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, 

www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn 

werk gaat en waar de kleding heen gaat. 
 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik 

maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen. 
 

Bag2School zal de kleding inzamelen op (datum) om (tijd). Breng uw zakken alstublieft naar 

(locatie) en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

http://www.bag2school.nl/
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Méér muziek op De Stokland 

Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven: muziek geeft je leven kleur; je wordt er vrolijk 

van, het brengt je herinneringen, het geeft je afleiding en ontspanning en nog zoveel meer. In de klas 

draagt het bij aan een positief en prettig klimaat. Muziek stimuleert de 

ontwikkeling van kinderen. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-

emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de 

ontwikkeling van het brein.  Juist muziek legt een structurele basis voor 

empathie, sociale binding, creativiteit, luisteren naar elkaar en 

openstaan voor verschillen.  

Prof. Dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie) noemt muziek ‘een 

wonder’ voor de hersenen:  “Muziek levert een unieke bijdrage aan de 

hersenontwikkeling van het kind.” 

https://www.youtube.com/watch?v=df7zdQb_yAY  

 

Wij willen in het nieuwe schooljaar het muziekonderwijs op onze school een impuls geven.  

Het vorig schooljaar hebben wij hiervoor subsidie aangevraagd  bij het Fonds voor Cultuurparticipatie: 

méér muziek in de klas. En ….  goed nieuws: deze subsidie is voor drie schooljaren aan ons toegekend! 

Dit geeft ons extra mogelijkheden:  

 We kunnen expertise inkopen en samenwerken met het Centrum voor Kunsten in Eindhoven 

(CKE). 

 Er worden structureel muzieklessen gegeven en de leerkrachten worden hierbij  gecoacht. 

 Er wordt verbinding gemaakt tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs, in 

samenwerking met de brede partners in onze school. 

 

Anne-marie Maas is bij ons op school de coördinator muziek en is hiervoor dit schooljaar enkele 

dagdelen vrij geroosterd. Zij legt ook de verbinding met het CKE.  

Er zal dit jaar regelmatig iets met u gedeeld worden over het muziekonderwijs. Wij hopen 

natuurlijk dat dit thuis gebeurt omdat de kinderen laaiend enthousiast thuiskomen na de 

muziekles maar anders hoort u hierover in ieder geval ook iets van ons. 

 

Kortom: wij maken er een muzikaal jaar van!  

 

Een muzikale groet,     

Marianne van Lent en Anne-marie Maas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=df7zdQb_yAY
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Privacy Statement  en 

ouderportaal  

Eind vorig schooljaar heeft u een toestemmingsformulier ontvangen met betrekking 

tot de wet op de privacy. Hierop werd u gevraagd aan te geven om wel / geen toestemming te 

geven tot het plaatsen van foto’s van uw kind in de nieuwsbrief, op Facebook of Klasbord, 

meegeven van klassenlijsten enz. Deze gegevens zijn inmiddels bijna allemaal verwerkt. Wij 

doen vanzelfsprekend onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Hierbij moet nog wel vermeld worden dat u te allen tijde de aangegeven voorkeur(en) kunt 

wijzigen. De items waarover het gaat zijn terug te vinden in het aanmeldformulier op de website 

van school. 

Daarnaast is er vanwege de AVG ook het een en ander veranderd in het ouderportaal. Om 

gebruik te kunnen blijven maken van het ouderportaal wordt u gevraagd om eenmalig 

toestemming te verlenen voor het opslaan van persoonsgegevens. Dat kunt u doen na inloggen 

onder Mijn Privacy. Op de website van BasisOnline kunt u er meer over lezen. Helaas is het 

ouderportaal zo ingericht dat u, wanneer u niets aangeeft, na verloop van tijd geen berichten 

meer ontvangt. 

Wanneer hier nog vragen over zijn dan hoor ik het graag. 

Ruud Heijnsdijk 

Audiobestanden zaakvakken 

Soms is het voor een kind heel lastig om grote stukken tekst te lezen en te begrijpen, denk aan 

kinderen met dyslexie of kinderen die baat hebben bij pre-teaching. Vooral bij de zaakvakken 

gaat het vaak om veel tekst.  

Er bestaat de mogelijkheid om van onze WO-methodes (vanaf groep 5) 

alle hoofdstukken in mp3-formaat mee naar huis te krijgen. Wanneer u 

een USB-stick voorzien van naam en groep mee naar school geeft, zorg ik 

er voor dat de bestanden op de stick komen.  

De bestanden staan per methode, per leerjaar en per thema gerangschikt. 

Het complete bestand (Naut, Meander en Brandaan groep 5 t/m 8) neemt 

ongeveer 2 GB in beslag.  

Ruud Heijnsdijk 

 

https://www.stokland.nl/bestanden/78/Aanmeldformulier-Stokland-versie-augustus-2018pdf
https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/446/Waarom-moet-ik-toestemming-geven-voor-het-opslaan-van-gegevens
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Jeugd in het groen prijs      

Het organiserende comité van de Duurzaamheidsprijzen is op zoek naar aansprekende 

inschrijvingen voor de Jeugd in het Groen prijs. Daarom willen we deze duurzaamheidsprijzen 

graag bij jullie onder de aandacht brengen.  

Vorig jaar wonnen Mees en Hidde met hun idee voor een glijbaan die energie opwekt. Wat een 

super goed idee!  

Heb jij ook een succesvol en duurzaam initiatief uitgevoerd? Of heb je een goed en duurzaam 

idee waar je al lang over nadenkt? Meld je dan aan en maak kans op de duurzaamheidsprijs!  

De wedstrijd is in het leven geroepen om mensen in het dorp te inspireren. Met duurzame 

ideeën en acties van de enthousiaste initiatiefnemers. Zo raken steeds meer inwoners erbij 

betrokken en halen we onze klimaatdoelen.  

  

Doen jullie mee?  

Aanmelden kan via onze website: www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid. Geef dan aan dat je je 

inschrijft voor De Jeugd in het Groen prijs. Op de website kun je ook informatie vinden over de 

voorwaarden van de prijzen. Als je je hebt aangemeld wordt jouw aanmelding beoordeeld door 

een jury en die bepaalt de winnaar.  

 

Groetjes, 

Sonny en Bonny 

 

 

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  

Informatieavond GGD 

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad 

tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 

Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.  

 

Zindelijk zijn 

Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar 

de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 

7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. 

http://www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid
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Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de 

ouders/verzorgers. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 

een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit 

probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te 

pakken.  

 

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is 

de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 

avond zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  

 

 

Speel met je kind!  Spel is de motor van zijn ontwikkeling 

Spel is essentieel bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Spel is nodig om de wereld te ontdekken. Met 

spel speelt je kind de wereld na, hij verwerkt zijn ervaringen door middel van spel. Door te spelen, krijgt 

hij meer zelfvertrouwen. Hij leert de wereld beter te begrijpen. Kinderen die goed kunnen spelen, 

kunnen ook buiten het spel beter reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ze ontplooien zich beter en 

gemakkelijker. 

De spelontwikkeling verloopt bij elk kind in een ander tempo. Sommige kinderen kunnen al snel toe zijn 

aan symbolisch spel, terwijl anderen nog erg behoefte hebben aan het spelen met materialen. Ook kun 

je al veel verschil zien tussen jongens en meisjes. Meisjes zie je al snel in de huishoek spelen, terwijl de 

jongens willen sjouwen, stoeien, bouwen en veel doen met hun handen.  

Hoe kunt je het spel van je kind bevorderen? 

Iets is pas spelen als een kind er zelf voor kiest, als het uit zichzelf komt. Als je een doos blokken voor je 

kind z’n neus zet en hij kijkt ernaar alsof je een bak met aardappelen neer hebt gezet, is het moeilijk om 

dit spel te motiveren. Door zelf actief mee te spelen, kun je andere soorten spel echter wel stimuleren! 

De eerste tip om als ouder te doen is: observeren! Als je kind lekker aan het spelen is, ga er dan eens 

http://www.ggdbzo.nl/
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goed naar kijken. Wat doet je kind? Is hij betrokken? Gebruikt hij taal in zijn spel? Speelt hij samen? Je 

kunt al zo veel zien! 

Andere tips zijn: 

 Probeer aan te sluiten bij het spel van je kind. 

 Als je kind steeds hetzelfde soort spel laat zien, dan is het moeilijk om hem tot iets anders te 

verleiden. Door zelf mee te spelen, kun jij hem bekend maken  met iets wat hij nog niet kent. 

 Zorg dat je verschillende materialen in huis hebt. Ook kosteloos materiaal is heel goed om mee 

te spelen (zoals potten, pannen, lakens, blikken, lepels). 

 Het is belangrijk dat je kind verschillende soorten spel kan doen, zoals bouwen, knutselen en 

rollenspel. 

 Speel elke dag een kwartier met je kind! Dit kan natuurlijk niet altijd, maar je kunt je kind wel 

blijven stimuleren om te spelen. Alleen spelen is erg belangrijk. Maar kinderen die goed kunnen 

samenspelen, kunnen in het dagelijkse leven op sociaal gebied ook goed contacten leggen. 

Belangrijke kenmerken van meespelen: 

 Je laat je kind op zijn niveau ervaren hoe er samengespeeld kan worden. Aan dit samenspel 

kunnen broertjes en zusjes ook meedoen. 

 Je geeft het voorbeeld en je doet dingen voor. 

 Tijdens het samenspel vullen allebei de spelers elkaar aan. Je geeft richting zonder inbreuk op 

het spel. Tevens komt je kind ook weer met ideeën. 

 Je laat voelen dat het spel van je kind voor jou de moeite waard is. 

Doordat je kind enthousiast wordt door jullie samenspel word jij het vanzelf ook, het is een 

wisselwerking. Heel veel speelplezier! 

 

Fijn weekend! 

Namens het team, 

 

Raul Bongers en Marianne van Lent 


