UIT DE STOKLAND GEKLAPT 3

Feestdagen vol warmte,
licht en gezelligheid,
een jaar van geluk
met veel tijd om te genieten
van de fijne dingen van het leven
Dat wensen wij jullie allemaal van harte toe!
Het team van de Stokland
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Beste ouder(s), verzorger(s),
Na een heel geslaagde Challenge van groep 8, met een prachtig doel, passend bij de
kerstgedachte, en na het schaatsen op de ijsbaan in Son en een mooi herdersspel van de
kleuters, gaan we zoetjesaan het einde van het jaar naderen. Gisteren hadden we nog onze
gezamenlijke kerstmaaltijd waar iedereen druk voor aan het bedenken, voorbereiden en bakken
is geweest. Het was weer een geweldig fijne avond, om te koesteren. Bovendien is het voor de
kinderen altijd een hoogtepunt dat niet gemist mag worden en waar erg naar uitgezien wordt.
Het is een sfeervolle tijd, op school en thuis.
Vandaag sluiten we samen af en dan gaat de school voor twee weken dicht. Tijd voor thuis, voor
familie, voor even twee weken iets anders, om dan in 2019 weer met goede voornemens te
starten!

Inzamelingsactie bag2school
Beste ouders/verzorgers,
De kledinginzameling was een zeer groot succes!
We hebben met zijn allen 1952 kilo opgehaald. Dit heeft een bedrag van €585,60 opgeleverd!
Dit bedrag komt ten goede aan de activiteiten op school.
In het voorjaar willen we weer een kledinginzamelingsactie houden.
De exacte datum hiervoor zal nog volgen.
ALLEMAAL ENORM BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!!
Met vriendelijke groet,
De werkgroep inzameling.
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Personele zaken
Helaas .... het kan verkeren: vol goede moed en met veel plezier startte Daniel drie weken geleden als
meester van groep 1-2A. Daniel heeft in deze periode echter ervaren dat zijn affiniteit toch meer bij de
wat oudere kinderen ligt en heeft de opdracht terug gegeven.
Daniel vond het belangrijk om de periode vóór de kerstvakantie wel af te maken zodat deze periode
enigszins afgerond zou zijn.
Het goede nieuws in schaarse tijden:
Rosalie Jansen, ons welbekend van vorig jaar, is erg enthousiast om voor twee dagen per week naar de
Stokland terug te komen en met Gerry te gaan samenwerken in groep 1/2A.
Dit stemt ons vol vertrouwen.
Hopend op een fijne tijd met juf Rosalie voor de kinderen van de klas!

Interne verbouwing, opknapwerkzaamheden, nieuwe juf
Tijdens de vakantie gaat er in het gebouw veel gebeuren.
Na de vakantie starten we een nieuwe groep 1 op. Juf Ilona gaat deze groep ‘bevrouwen’.
Omdat alle lokalen inmiddels gevuld zijn met klassen en met peuterzaal, hebben we besloten
om de ruimte die door de BSO wordt gebruikt, op de begane grond, tot lokaal te verbouwen. Dit
project start in de kerstvakantie. Juf Ilona zal daarna met enkele collega’s haar lokaal mooi
inrichten zodat de nieuwe kleuters zich welkom voelen op onze school. Zij start op 7 januari met
negen kinderen en zoals het zich nu laat aanzien zal deze groep in juni uitgegroeid zijn tot 24
kinderen. Ilona stelt zich hieronder zelf aan u voor:
Hallo allemaal,
Na de kerstvakantie ga ik de instroomgroep (groep 1d) opstarten. Via deze weg wil
ik mij graag aan u voorstellen:
Mijn naam is Ilona Rooijakkers. Ik ben 24 jaar oud en woon samen met mijn vriend
Tim. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit, maar ik kan er ook van genieten om een
avond thuis te zijn.
Het enthousiasme, de onbevangenheid en de nieuwsgierige blik op de wereld bij
kleuters spreekt mij erg aan. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een rijke
speelleeromgeving zich door middel van spel en beweging kunnen ontwikkelen en
zo steeds meer ontdekken van de wereld. Ik heb erg veel zin om de instroomgroep op te starten.
Tot gauw!
3

UIT DE STOKLAND GEKLAPT 3

Over het gebouw:
Wij zijn heel trots op ons mooie gebouw en we vinden het belangrijk om het zo mooi te houden.
De trappen hebben in de afgelopen vier jaren veel te lijden gehad van dagelijks veel ‘verkeer te
voet’. We hebben dan ook besloten om alles een keer te laten schuren en opnieuw te laten
lakken. Daarna wordt de school weer grondig gepoetst door onze vaste schoonmaakploeg.
Op die manier starten we ook weer schoon in 2019.
Lekker buiten spelen is belangrijk maar we zullen na de vakantie uiteraard wel alert zijn op goed
schoenen vegen ….. Wij vragen aan iedereen om hier samen zorg voor te dragen.

Herinnering: hulp bij het overblijven
Vorige week hebben we via het ouderportaal weer een (dringende) oproep gedaan voor hulp bij
het overblijven tussen de middag op school. Heeft u zich al opgegeven? Zoals we in de
oproep al aangaven: wij hopen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen en een
bijdrage wil leveren aan het overblijven! Alleen op die manier kunnen we het systeem in stand
houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen maanden is het aantal gevonden voorwerpen weer
flink toegenomen (zie ook de foto hiernaast). Na de kerstvakantie
zullen we de spullen weer buiten tentoonstellen en wat vervolgens
achter blijft en niet meegenomen wordt zullen we opruimen.
Voor de zekerheid: de gevonden voorwerpen staan/hangen tegenwoordig naast de hoofdingang
aan de rechtkant bij de kapstok aldaar.

Groenten/fruit
De kinderen uit de leerlingenraad gaven aan dat ze soms nog kinderen zien die in de kleine
pauze koek of snoep bij zich hebben. Daarom nog een keer de afspraak die we sinds dit
schooljaar hebben op De Stokland: in de kleine pauze eten we alleen groenten of fruit. Bedankt
voor uw medewerking!
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Bekers/bidons ipv pakjes
Een ander onderwerp in het kader van onze “gezonde school” (want dat logo mogen we als
school voeren): ondanks allerlei acties en oproepen zien we nog steeds dat kinderen pakjes
drinken mee naar school nemen, die dan uiteindelijk op het schoolplein belanden. We hebben
dit probleem regelmatig besproken in zowel de leerlingenraad, de ouderraad, de
medezeggenschapsraad en het team. Uiteindelijk is onze conclusie dat we af willen van al het
plastic op school en dat we voor een duurzamere oplossing willen gaan. Daarom hebben we
besloten om de kinderen te vragen alleen nog maar een beker of een bidon mee naar school te
nemen met hierin hun drinken en dus geen pakjes of andere drink wegwerpartikelen meer mee
te nemen. Deze maatregel willen we in laten gaan na de carnavalsvakantie, zodat iedereen nog
even tijd heeft om aan het idee te wennen. Wij zullen zorgen dat alle kinderen namens school
een bidon aangeboden krijgen. Natuurlijk mogen kinderen ook zelf een eigen beker/bidon van
thuis meenemen. Deze beker/bidon kan dan elke dag van school weer mee naar huis genomen
worden en schoon gemaakt worden. Op deze manier slaan we meerdere vliegen in één klap
zoals o.a. veel minder afval op het schoolplein en een bijdrage aan het tegengaan van de
enorme plastic soep in de wereld!
In dit kader doen een aantal kinderen uit de leerlingenraad ook een oproep aan u:
Beste ouders/ verzorgers
Wij van de leerlingenraad hebben besloten om te stoppen met pakjes.
Omdat de pakjes blijven slingeren op het schoolplein.
Wij willen dat graag verminderen door bidons aan te bieden, die bidons krijg je
van school.
Het zou fijn zijn als je de naam van uw kind er op zet.
De eerste week zien we het nog wel door de vingers, maar het is dan eigenlijk wel
verplicht om een beker mee te nemen.
Je mag van thuis ook een beker mee nemen, als je dat fijner / leuker vindt.
Het valt ons ook op dat er weer koeken mee genomen worden het is nog steeds de bedoeling dat
uw kind alleen maar fruit/groenten mee neemt in de kleine pauze.
Groetjes leerlingenraad en alvast bedankt!!!! Milou (gr. 7B), Anne (gr. 8) en Luuk (gr. 7A)
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Méér muziek op De Stokland
Het schooljaar is alweer een paar maanden in volle gang, met méér muziek op de Stokland als één van
onze speerpunten dit jaar. Hier heeft u in een eerdere UDSG al meer over kunnen lezen!
We startten het schooljaar met een zeer muzikale dag tijdens het jubileum van Marianne! Mooier
hadden we niet kunnen beginnen!! De wekelijkse muzieklessen zijn in twee periodes van 6 weken aan
alle groepen door juf. Anusia gegeven. De kinderen zijn erg enthousiast en betrokken! Zij hebben
diverse liedjes aangeleerd en deze op verschillende manieren uitgevoerd: zingend, bewegend, met
boomwhackers, spelend op een klokkenspel, en begeleid met allerlei instrumenten. Zo hebben de
kinderen op de muziek van de film Pirates of the Caribbean met boomwhackers gespeeld en op
klokkenspel ‘Happy’ van Pharell Williams en ‘Something like this’ van The Chainsmokers, begeleid, Super
gaaf!! We hebben ‘gerockt’ op het lied: “Dan rock ik toch alleen” en hier zelf dansmoves bij bedacht. Er
zijn liedjes gezongen over ‘Ridder Martijn en ridder Koen’ en ‘Haas en Schildpad’. We hebben ritmes
geklapt, gestampt, getikt enz. Bij het ‘Pepernoten-dictee” hebben we al een beetje (muziek)noten leren
lezen en verschillende Sinterklaasliedjes in één rap verwerkt. Voor Kerstmis hebben we de kerstliedjes
ingestudeerd voor de Kerstviering en ‘We wish you a merry Christmas’ en’ Let it snow’ op de
boomwhackers kunnen spelen. In het nieuwe jaar gaan we weer met nieuwe lessen aan de slag!

Ook het muziekatelier(gegeven door Bert Doornbos van het CKE) voor de kinderen van groep 4 en 5 is
enthousiast gevolgd. Een 6-tal maandagen hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende
instrumenten en deze ook mogen uitproberen. Hierbij hebben leden van Harmonie Pro Honore et
Virtute uit Son en Breugel hun bijdrage geleverd: dank daarvoor! De kinderen van groep 3, die zich
hiervoor hebben aangemeld, gaan in januari van start met het muziekatelier!! Daarna volgen er nog
workshops voor de groepen 6 t/m 8 en de groepen 1-2. Hierover krijgt u ter zijner tijd meer informatie.
Wij houden u op de hoogte van de activiteiten en maken er een muzikaal 2019 van!
met vriendelijke groet, Anne-marie Maas
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En dat was het dan weer voor deze keer.
Rest ons nog om iedereen hele fijne en gezellige feestdagen te wensen en een hele goede
jaarwisseling!
Tot in 2019!!
Namens het gehele team van de Stokland,
Raul Bongers en Marianne van Lent

7

