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Beste ouder(s), verzorger(s),
Na vele weken, zo niet maanden, van noeste arbeid in loods en atelier,
is het dan bijna zover: Carnaval. En heel bijzonder: we hebben in ons
Krutjesgat al wéér een Prins uit eigen geledingen: Prins Jarno!
Er is met man en macht gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en het
lijkt ieder jaar mooier en grootser te worden. Vol verwachting klopt
ons hart …… en gelukkig is het bijna zo ver!
Morgenochtend vieren we carnaval in de school met onze eigen prins
en prinses en hun raad van 11 en daarna sluiten we de school voor
onderwijsactiviteiten om ons een ‘weekje’ onder te dompelen in het
carnavalsgedruis of, voor wie daar de voorkeur aan geeft, in ieder
geval een weekje vakantie.
Hoe dan ook: voor iedereen een hele fijne week gewenst!! Alaaf!!

Personele zaken
Geboorte Mik
Op zondag 6 januari jl. is juf Lisanne bevallen van een prachtige zoon: Mik.
Moeder en zoon maken het prima.
Lisanne hervat haar werkzaamheden weer op donderdag 4 april. Zij komt terug in haar groep, groep
1/2A, en werkt tot aan de zomervakantie op donderdagen en vrijdagen weer samen met Gerry van
Hastenberg (ma-di-wo). Juf Rosalie zal tot die tijd op donderdagen en vrijdagen in die groep blijven
vervangen.

Mededeling meester Raul
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na de carnavalsvakantie ga ik tijdelijk (t/m de zomervakantie) en gedeeltelijk op basisschool De Schelp
(een andere school uit ons bestuur in Eindhoven) werken. De directeur op De Schelp gaat per 1 maart
weg en Wendy Wels de adjunct directeur wordt waarnemend directeur. Wendy is een maatje van me en
zij heeft mij gevraagd om haar tijdelijk te komen ondersteunen aldaar. Ik zal me vooral bezig gaan
houden met de zorg (interne begeleiding). Op maandag en donderdag (en af en toe op vrijdag) ga ik op
De Schelp werken, op dinsdag en woensdag blijft u mij zien op De Stokland! Mijn werkzaamheden die
ikzelf niet op kan pakken zullen zoveel als mogelijk intern opgelost worden.
Ik wens u allemaal een hele fijne carnaval!
Groet,
Raul Bongers
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Bekers i.p.v. pakjes
Afgelopen woensdag heeft u via het ouderportaal het volgende bericht gekregen over de inzet van
bekers op De Stokland. Hieronder nogmaals dat bericht:
In de vorige UDSG hebben we al aangekondigd dat we na de carnavalsvakantie de kinderen willen vragen
om geen pakjes (of andere wegwerpartikelen) meer mee naar school te nemen.
Het mooie van deze maatregel is dat dit idee ontstaan is bij de leerlingen zelf (uit de leerlingenraad).
Vandaag hebben alle leerlingen een cadeautje van school gekregen: een nieuwe groene beker met het
logo van school erop! Op de beker hebben we ook de naam van het kind geplakt.
We kregen enkele vragen over het koel houden van drankjes (voornamelijk melk); we kunnen dit niet op
grote schaal organiseren. Daarom de vraag aan u om hier creatief mee om te gaan, bijv. een klein
koeltasje met koeltablet meegeven in de zomer, of alleen ranja in de beker doen (en water op school
aanvullen), of een flessenkoeler die in de diepvries kan.
Enkele zaken op een rijtje:
- de bekers kunnen in de vaatwasser (op den duur zal het logo wel steeds verder vervagen);
- de bekers zijn BPA vrij;
- deze maatregel gaat definitief in na de carnavalsvakantie;
- aan het einde van het schooljaar zullen we het evalueren.
Alvast bedankt dat ook u meewerkt aan duurzaamheid, het afval (op het schoolplein) en het terugdringen
van de plastic soep!
Hulp bij het overblijven
Na de kerstvakantie hebben veel ouders weer meegeholpen bij het overblijven tussen de middag op
school. Iedereen die meegeholpen heeft: hartelijk dank!!! Speciale dank voor de ouders die wekelijks
komen helpen!
Na de carnavalsvakantie kunnen we nog wat hulp gebruiken. De vraag aan u (en vooral aan de ouders die
dit schooljaar nog niet meegeholpen hebben) om de gaten op te vullen en zich aan te melden via ons
digitale systeem. Als uzelf niet in de gelegenheid bent om te helpen dan kunt u ook iemand anders
vragen, bijv. opa of oma. Op het ouderportaal is de handleiding te vinden van het digitale
inschrijfsysteem (onder kopje digitale boekenkast > handleidingen ouders > aanmelden en inschrijven
voor het overblijven). We rekenen op uw hulp!

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in
bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland
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plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust
verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in het St. Annaziekenhuis in 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,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht
bij de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Vraag van Humanitas
Hieronder een vraag van Humanitas. Het betreft niet alleen Eindhoven,
maar ook de omgeving van Eindhoven.
Voor de kerstvakantie stuurde ik u een mail met de vraag of u iets zou
kunnen betekenen als het gaat om bekendheid geven over ons nieuwe
project Wel Thuis aan de gezinnen en mensen/ werkers die op uw school
komen. Wij zijn dringend op zoek naar gezinnen waar we een vrijwilligers
in kunnen zetten, maar ook naar vrijwilligers die graag gezinnen willen helpen.
Voor geïnteresseerden onder u, een kort stukje tekst en uitleg over Wel Thuis.
Daarnaast een afbeelding erbij in de mail, een beeld zegt vaak meer dan vele woorden.
Humanitas Eindhoven is sinds kort gestart met een nieuw project, Wel Thuis. Wij zoeken hier vrijwilligers
voor. En die wonen wellicht in uw wijk of er zijn ouders die zich aan willen melden voor dit
project. Gezinnen die deelnemen aan het project Wel Thuis worden al begeleid door een professional
binnen de jeugdzorg. De (gratis) wekelijkse ondersteuning van vrijwilligers is op basis van
gelijkwaardigheid en richt zich op de alledaagse vragen en behoeften van het gezin, zodat zij meer grip
krijgen op hun situatie en uiteindelijk zelf verder kunnen. Een vrijwilliger is een maatje voor het gezin door
bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, samen activiteiten te ondernemen, opvoedingsondersteuning
of vriendschappelijk contact te bieden, mee te gaan naar afspraken en/of te helpen bij structuur
aanbrengen. Iedere drie maanden bespreken het gezin, de coördinator, vrijwilliger en hulpverlener met
elkaar hoe het gaat.
Voor vragen en-/ of opmerkingen kunt u mij ook op onderstaande gegevens bereiken.
Vriendelijke groet,
Marisse Cardol
Coӧrdinator Humanitas Wel Thuis, afdeling Eindhoven. Werkdagen; ma t/m do
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T. 06-83811067 E. m.cardol@humanitas.nl Website Wel Thuis Eindhoven:
https://www.humanitas.nl/eindhoven/wt

Vacature OPR
Vacatures ondersteuningsplanraad

Vacatures ondersteuningsplanraad (OPR). Ouderlid
Vacature
Door een vacante functie per direct binnen de oudergeleding van de OPR, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde ouder vanuit Kiesgroep 1 (SKPO). Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.
Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat
stellen door een mail te sturen naar de voorzitter van de OPR:
Jasper Beenker, opr@po-eindhoven.nl
In deze mail schrijft u:
0 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
0 Op welke school en in welke groep zit uw kind/zitten uw kinderen?
0 Een korte motivatie waarom u zich kandidaat stelt voor de ondersteuningsplanraad
van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Eindhoven (PO3007).

OPR, wat is dat?
Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd.
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen.
Hiervoor werken scholen met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van het primair
onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel het
onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Elke school legt in het
schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan
hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio.
OPR
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De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het
Samenwerkingsverband van de basisscholen in Eindhoven, Best en Son & Breugel. Daarin zitten
ouders en personeelsleden.
Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van
het Samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad
onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het Samenwerkingsverband bespreken of op
eigen initiatief adviezen geven.
De ondersteuningsplanraad Passend onderwijs PO Eindhoven heeft 14 leden, vanuit 5
kiesgroepen:
Kiesgroep 1: SKPO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 2: SALTO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 3: Stichting Best Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Kiesgroep 4: Besturen Speciaal Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Kiesgroep 5: Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs (waaronder PlatOO) en vrijwillig bij
het SWV aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1
oudergeleding.
Werkzaamheden Planetenlaan
Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling BV en de Gemeente Son en Breugel gaan wij de
onder- en bovengrondse infrastructuur realiseren voor plan Klein Stokland.
Maandag 11 maart starten de werkzaamheden in de Planetenlaan tussen de Jupiterstraat en de
Planetenlaan. De werkzaamheden bevatten een totale reconstructie van de bestaande weg waarbij de
riolering wordt vervangen en de weg breder wordt gemaakt. Om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren wordt de kruising Jupiterstraat/Planetenlaan eveneens afgesloten.
Op onderstaande afbeelding staat het werkvak wat wordt afgesloten in paars aangegeven.
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Gedurende de werkzaamheden wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven in de Jupiterstraat zodat deze
straat toegankelijk is vanuit de Venuslaan.
De werkzaamheden zullen circa 5 weken duren. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk 12
april zijn afgerond.
Bovengenoemde informatie wordt binnenkort via een bewonersbrief verstuurd aan alle aanwonenden
van het project. Ik wil u al graag vooraf informeren zodat u wellicht via de voor u gangbare kanalen de
ouders alvast kunt informeren. Dit i.v.m. de aanstaande carnavalsvakantie. Het verzoek aan de ouders is
om geen gebruik te maken van de Jupiterstraat omdat dit gedurende de werkzaamheden een
doodlopende straat betreft. Wel kunnen ze gewoon gebruik maken van de parkeerplaats naast de school
welke bereikbaar is vanaf de Piet Heinlaan.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht er naar aanleiding van deze mail nog vragen en of
opmerkingen zijn dan hoor ik het graag. Indien nodig kom ik graag langs om het e.a. toe te lichten.
Mocht u het interessant vinden om met de kinderen eens te komen kijken bij de uitvoering van de
werkzaamheden dan denken wij daar graag in mee. Wellicht interessant om te zien wat er aan
voorzieningen in de grond zitten en hoe deze aangebracht worden.
Met vriendelijke groet,
Harm Kuijpers
H. Kuijpers BV
Zandstraat 63
5691 CD Son
T 0499-461195
M 06-51353934
E harm@hkuijpers.nl
I www.hkuijpers.nl

Een hele fijne carnavalsvakantie gewenst!!!
Namens het gehele team van de Stokland,
Raul Bongers en Marianne van Lent
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