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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De laatste dag is nu toch echt een feit, na weliswaar een hele actieve week. We hebben zo lang 

mogelijk gewacht met deze laatste UDSG om u ook op de hoogte te kunnen brengen van de 

nieuwe adjunct directeur. En ja, op de laatste dag is er zowaar witte rook!! 

Wendy Mulder, momenteel nog werkzaam op bs. De Talisman, gaat met ingang van 1 augustus 

a.s. deel uitmaken van ons team. Wij zijn heel blij met Wendy als nieuwe collega en hebben er 

zin in om in augustus met elkaar van start te gaan. Wendy stelt zichzelf in de eerstvolgende 

UDSG van het nieuwe schooljaar aan u voor.  

 

De week begon met de bruiloft van juf Sanne en Rob. Wat was zij een stralende bruid en Rob 

een stralende bruidegom. En de kinderen van de groep straalden al even hard mee. Het 

bruidspaar had het geluk op twee dagen te mogen trouwen: op zaterdag privé, en op maandag 

nog een keer, met haar hele gezin èn haar hele klas, op school. Wat een feest!  

Dinsdag namen we afscheid van meester Raul. Hij schrijft er zelf nog een klein stukje over, later 

in deze UDSG. Wij bedanken meester Raul langs deze weg nogmaals voor wat hij de afgelopen 

ruim drie jaren voor de Stokland heeft betekend.  

 

We namen deze week ook nog afscheid van juf Yvette, van juf Ilona, en van meester Simon. 

Ook hen bedanken wij voor de goede inzet voor de Stokland het afgelopen jaar en wij wensen 

hen veel succes voor het volgend jaar. 

  

Op maandag, dinsdag en woensdag hadden we de eindmusical van groep 8: een fantastische 

afsluiting van 8 mooie jaren. Wat deden ze het geweldig, echt passend bij de wijze waarop zij de 

afgelopen acht jaren een fijne en hechte groep zijn geweest. Chapeau!  

 

Op donderdag was er nog een laatste gesprek met een kandidaat voor de functie van adjunct-

directeur, ’s middags het doorschuiven van de kinderen naar de nieuwe juf of meester en   

’s avonds als klapper op de vuurpijl: de eindbarbecue van groep 8. Een hele gezellige avond! 

 

Maar nu, maar nu is het dan toch echt het einde van het schooljaar en dat doen we zoals 

gewoonlijk: dansend met elkaar. Zes weken gaan de deuren dicht voor lesactiviteiten, om lekker 

even afstand te nemen en te relaxen, hoe en waar dan ook. 
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Wij wensen u en uw gezin een fantastische en stralende 

zomer!! 

Geniet ervan, kom goed thuis, dan zien we elkaar op 19 

augustus weer! 

 

Namens alle collega’s van de Stokland,    

Marianne van Lent 

 

 

Op een rijtje, de vakanties en vrije (mid)dagen in schooljaar 2019-2020: 

Vakanties 

Herfstvakantie Ma 14 okt. t/m vr 18 okt. 
Kerstvakantie Ma 23 dec. t/m vr 3 jan. 
Voorjaarsvakantie Ma 24 febr.  t/m/ vr. 28 febr 
Goede vrijdag  Vr. 10 april 
Pasen Ma 13 april 
Meivakantie Ma 27 april t/m vr. 8 mei 
Hemelvaart Do 21 mei en vr 22  mei 
2e Pinksterdag Ma 1 juni  
Zomervakantie BaO Ma 13 juli t/m vr. 21-08-'20 
   
Studiedagen en vrije dagen  

Studiedag vr. 13 sept. 

Dag vd leraar SKPO do middag vanaf 12:15 uur  

Alleen kleuters en gr. 8 ma 7 oktober 
Studiedag IPC ma 4 nov. 
Studiedag  vr. 6 dec. 
Studiedag analyses ma 10 febr. 
Studiedag IPC vr 13 mrt 
Studiedag analyses  wo 10 juni 
Studiedag overdracht vr. 26 juni 
Alleen groep 8 vr. 3 juli 
Middagen 3-8 vrij: 

Vr. 6 sept. 
Vr. 11 okt. 
Vr. 15 nov. 
Vr. 20 dec. 

 Vr. 21 febr. 
Vr. 17 apr. 
Vr. 24 apr. 
Vr. 10 juli 

Kerstavond wordt gecompenseerd met 
vrijdagmiddag voor Kerst 
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Afscheid   
Vanochtend voor de allerlaatste keer naar Breugel fietsen. En 

natuurlijk was  de brug open! Dat hoort dan ook bij zo’n allerlaatste 

keer. Dinsdag werd ik  ‘s ochtend enthousiast binnengehaald op de 

rode loper door alle kinderen van De Stokland. Vervolgens mocht ik in 

de pauze op de troon plaats nemen en kreeg ik van alle groepen een 

lekker recept die samen gebundeld werden  in een mooie map. Op die 

manier kan ik toch nog regelmatig terugdenken aan 3 mooie jaren op De Stokland. Ik wil via 

deze weg nogmaals alle ouders hartelijk danken voor de hele fijne samenwerking de afgelopen 

jaren. Ik wens iedereen een hele fijne zomer en het allerbeste! 

Groet, Raul 

Hulp bij het overblijven 
Zoals u weet vragen wij elk jaar uw hulp bij de surveillance tijdens de middagpauze van het 

continurooster. 

In het afgelopen schooljaar hebben weer veel ouders ons weer geholpen. Het liep 

echt heel soepel dit schooljaar! Zo waren er op een aantal dagen zelfs ouders die 

er structureel elke week waren. Iedereen die dit schooljaar geholpen heeft willen 

we hartelijk danken voor hun hulp: dikke duim!!! 

Voor het komend schooljaar doen wij dan ook weer een beroep op uw medewerking en vragen 

u minimaal drie momenten (meer mag natuurlijk altijd!)  aan te geven waarop u mee kunt doen 

aan de begeleiding tussen de middag. Mocht u zelf niet kunnen, het is altijd mogelijk om een 

vervanger te sturen (bijv. opa/oma)! 

De aanmelding gebeurt door een registratie en inlog in het programma dat we hiervoor 

hanteren.  

Aanmelden kan vanaf nu! U kunt steeds zien hoeveel mensen zich al aangemeld hebben op een 

dag (maximaal 4). Let op: op vrijdag kunt u niet inschrijven! (dit lossen we intern op) 

We zijn altijd blij met ouders die een vaste dag willen helpen (maandag, dinsdag of donderdag). 

Wilt u wekelijks meehelpen, laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw kind of aan 

Marianne. In dat geval hoeft u niks te doen met het digitale systeem. Alle andere ouders die 

incidenteel mee willen helpen worden vriendelijk verzocht om wel aan te melden via het 

systeem. 
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Hieronder volgt nog een keer het stappenplan om u door de aanmeldprocedure te loodsen: 

Let op: u dient eerst te registreren, daarna opnieuw inloggen om dagen te plannen. Het 

programma geeft aan dat u na registratie een bevestigingsmail krijgt. Hier hoeft u niet op te 

wachten. 

Bent u al geregistreerd in het systeem? Dan graag na inloggen de groep van uw oudste kind 

aanpassen. De groepen waaruit u kunt kiezen zijn (naast de groepen van dit jaar) ook de 

groepen van het nieuwe schooljaar, met in de naam 1920. Vervolgens kunt u dagen kiezen. 

 

 

Belangrijk: 

 Gebruik de helpschermen voor meer informatie of uitleg. 

 Onder de knop Overzicht kunt u zien welke dagen u heeft opgegeven. 

 U kunt ook opgeven wanneer u een keer extra wilt invallen en welke dag uw voorkeur heeft.  

Ga (na inloggen) naar:  

o Instellingen > Mijn gegevens > Wijzig hier uw beschikbaarheid > klik hier de gewenste dagen 

aan en klik vervolgens Opslaan. 

 U kunt op elk gewenst moment in het jaar inloggen om uw gegevens te bekijken (zie: overzicht). 

 Voor iedere gebruiker is een apart emailadres nodig. 

 Invullen m.b.v. de smartphone werkt ook. 

 Voor dringende vragen m.b.t. tot het programma kunt een mailtje sturen naar r.heijnsdijk@skpo.nl   

 

Wij hopen dat er voor het komend schooljaar veel ouders bereid zijn om een bijdrage te leveren! 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

1 Ga naar de website van De Stokland 
 

www.stokland.nl  

2 U komt op de homepage.  Druk op de link 

aanmelden overblijfhulp  

 

Aanmelden overblijfhulp (rechterkant pagina) 

3 Toets de school code in. De schoolcode is 
 

1617stokland 

4 Registreer u als gebruiker 
 

Vul alle velden in 

5 Ga terug naar het startscherm en klik op 

inlog 

 

Vul uw gebruikersnaam(emailadres) en 

wachtwoord in 

6 Ga de begeleidingsdagen kiezen 
 

Nieuwe dag toevoegen 

7  De gekozen dagen in uw agenda noteren 
 

Gebruik uw eigen agenda of kalender 

8 14 dagen voor de geplande dag ontvangt u 

een herinneringsmailtje 

  

file://///w2k8srv-01/data/ICT/Overblijf/r.heijnsdijk@skpo.nl
http://www.stokland.nl/
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Voorstellen 
Hallo allemaal, 

Wat leuk om komend schooljaar iedereen van de Stokland te leren kennen! Ik zal mezelf eerst 

even voorstellen aan jullie. 

Mijn naam is Hestia Bartsen, 28 jaar oud en ik volg de deeltijd opleiding pabo aan        

Hogeschool de Kempel. Nadat ik een paar jaar gewerkt had besloot ik voor mijzelf                     

om het roer om te gooien en alsnog juf te willen worden. Samen met mijn vriend,          

dochtertje en twee katten woon ik in Eindhoven. 

Komend studiejaar mag ik gaan afstuderen en mijn afstudeerstage mag ik bij jullie gaan lopen. 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal ik te vinden zijn in groep 4 bij juf Anne. Ik kijk er erg 

naar uit om alle kinderen, ouders en collega’s te leren kennen en er samen een heel mooi 

schooljaar van te maken.  

Geniet allemaal van de zomervakantie en tot snel!  

Hestia 

 

                                      Méér muziek op De Stokland 

 

Het is (bijna) vakantie!!  

Tijd voor een terugblik op het laatste halfjaar:  

In de groepen 1/2 hebben we met de kinderen een muzikale treinreis gemaakt met Max. Voor 

het eerst helemaal alleen in de trein, op weg naar zijn opa, kwam Max verschillende mensen 

met muziekinstrumenten tegen. De mooie muziek die deze muzikanten speelden zorgde ervoor 

dat Max veel minder bang en verdrietig was toen hij erachter kwam dat hij verkeerde trein zat! 

Gelukkig is met een beetje brainpower van de kinderen alles goed gekomen! Wist je dat de 

kinderen op een trompet hebben geblazen en dat het iedereen is gelukt om er geluid uit te 

krijgen, erg knap! Ook hebben de kinderen gezongen, gedanst en verschillende andere 

instrumenten bespeeld. 
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In de groepen 3/4/5 zijn we gaan griezelen met spannende liedjes zoals “Fluister, fluister’, het 

boevenlied en “De draak van Drakenstein”,  we maakten spannende bewegingen en enge 

geluiden. De leerlingen op onze school kunnen nu het verschil horen tussen hoge en lage tonen 

en ze weten hoe je samenspeelt en dus samenwerkt. We ontdekken langzaam dat we elkaar bij 

sommige activiteiten echt nodig hebben om tot een leuk en mooi resultaat te komen. Echt 

teamwork! 

De groepen 6/7/8 hebben geluisterd naar muziek en hiervan een tekening gemaakt. Een heuse 

“Stripsody’ was het resultaat. Ze hebben een zooitje gemaakt van de klas tijdens de 

krantenscheurles en in een recordtempo geleerd hoe je popliedjes speelt op het klokkenspel. 

Van chaos tot resultaat, dat belooft wat voor volgend jaar! 

Verder hebben de kinderen in alle groepen met verschillende instrumenten gewerkt en zijn 

bezig geweest met grafische notatie van muziek! De leerkrachten zijn erg enthousiast met de 

kinderen aan de slag gegaan en dit gaan we in het nieuwe schooljaar voortzetten! 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! 😎 

Een muzikale groet,                                     

Anusia Witte en Anne-marie Maas         

 

 

 

 

 

 

 

 


