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Beste ouder(s), verzorger(s),
Het is alweer herfstvakantie!
We hebben een gezellige periode achter de rug waarin voor ons IPC in de hoofdrol stond en
iedereen met veel enthousiasme aan een thema heeft gewerkt.
Na de vakantie gaan we u hierover nog uitgebreid informeren.
U heeft in ieder geval alvast een voorproefje gehad met een geslaagde theaterdag in de groepen
1-2 in het teken hiervan, en met de inloop vrijdagochtend in de groepen 3-8. We hopen dat u
net zo genoten heeft van al het enthousiasme als wij.
En nu dan: de blaadjes vallen, de druppeltjes inmiddels ook en de Stokland gaat een weekje
dicht. Wij hopen dat iedereen van een lekker weekje vrij zijn geniet.
Maar: eerst hebben we nog een paar belangrijke mededelingen:

Staking 6 november
Zoals het er momenteel naar uitziet zal een groot deel van ons team op woensdag 6 november
gaan staken. Wij melden u dit op tijd zodat u hiermee rekening kunt houden in de
gezinsagenda!

Belangrijk: de Inloop !!!
De laatste jaren bent u steeds welkom geweest om uw kind(eren) in de klas af te geven. Dat
geeft een hele gemoedelijke sfeer binnen de school, wat wij altijd als erg prettig en betrokken
hebben ervaren.
Wij merken nu dat het leerplein bij de onderbouw altijd erg druk is.
Dit o.a. door de komst van groep 3 op dit plein. Na de kerstvakantie komt daar ook nog een
groeiende instroomgroep bij.
In het belang van de kinderen, hebben we er daarom voor gekozen om de inloop te wijzigen.
Om 08:40 uur zal in het vervolg de eerste bel gaan!
 Ouders van de instroomgroep en van groep 1 kunnen hun kind, via de kleuteringang
(kleuterplein), de klas inbrengen. (buggy’s e.d. graag buiten laten).
 De kinderen van de groepen 2 nemen buiten afscheid van hun ouders op het
kleuterplein en komen vervolgens zelfstandig de school binnen.
 Kinderen van groep 3A kunnen zelfstandig via de zijdeur (grote plein) naar binnen.
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Om duidelijkheid te scheppen en te gaan voor een doorlopende lijn binnen de school, trekken
we dit door naar de midden- en bovenbouw. Zij nemen in het vervolg ook afscheid van hun
ouder(s) op het schoolplein en gaan zelfstandig om 08.40 uur naar binnen.
Voor hen gaat het er dan als volgt uitzien:
 De groepen 3B, 4 en 5 gaan na de herfstvakantie zelfstandig via de zij-trap naar binnen.
 De groepen 6,7 en 8 gaan via de hoofdingang naar binnen en via de hoofdtrap naar hun
klas. (De trap bij het kleuterleerplein zal door hen niet meer worden gebruikt)
De lessen starten om 08.45 uur.
Mocht u als ouders een kleine mededeling door willen geven blijft u uiteraard van harte
welkom. Wilt u de leerkracht echter spreken, loop dan na lestijd binnen. Bellen of een bericht
via het ouderportaal mag natuurlijk ook. Na lestijd heeft de leerkracht meer tijd voor u of maakt
graag een afspraak met u.
Wij hebben het altijd als fijn en waardevol ervaren dat u ouders zo betrokken bent bij onze
school. En natuurlijk vinden wij het erg belangrijk dat jullie ouders betrokken blijven bij ons
onderwijs.
Om dat de dagelijkse inloop komt te vervallen gaan we het volgende inzetten:
Aan het einde van elk IPC thema nodigen wij u uit om te bewonderen wat de klas en dus ook
uw kind gemaakt en geleerd heeft.
De regeling, zoals hier beschreven gaat meteen na de herfstvakantie in.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Een fijne vakantie gewenst namens het team van De Stokland!
Wendy Mulder en Marianne van Lent

IPC in de onderbouw!
De kleutergroepen zijn op maandag 2 september gestart met het thema
‘huis & thuis’. Onze eerste focus stond in het teken van ‘huizen aan de
buitenkant’. We maakten eerst een wandeling door de wijk. Allerlei huizen
werden bekeken. Hoe ziet een huis er eigenlijk uit? Zijn ze allemaal gemaakt
van steen of….?
Natuurlijk moesten we ook even bij de bouwplaats ‘Klein Stokland’ gaan kijken. Het leuke is dat
daar ook echt kinderen van onze school komen te wonen. Spannend joh!
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Vervolgens verkenden we ‘huizen aan de binnenkant’. Denk dan bijvoorbeeld aan alle kamers
die je in een huis kunt hebben. Als laatste hebben we het gehad over ‘huizen in andere landen’.
Want niet alle huizen zien er hetzelfde uit….
We hadden geluk, want de tante van Laura kwam ook nog vertellen hoe échte bakstenen
worden gemaakt. Ze heeft zelfs voor iedere klas ter plekke een baksteen gemaakt.
We hebben het thema afgesloten met onze oude vertrouwde Theaterdag, maar die stond
natuurlijk in het teken van IPC. Het was weer een spektakel! Een geweldig mooi huis gemaakt
door Liam Walravens én zijn vader. Knap staaltje werk mannen!
Bedankt voor de hoge betrokkenheid, alle hulp en alle materialen die mee werden
meengenomen vanuit thuis. Door jullie hebben we er zo’n geweldig mooi thema van kunnen
maken!
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Privacy Statement en ouderportaal
Einde schooljaar 2018 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 allemaal verwerkt. Wij doen vanzelfsprekend onze uiterste best hier zorgvuldig mee
om te gaan.
Vanuit de overheid zijn wij als school verplicht u er ieder jaar op te wijzen 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

Informatie financiering Bikkeltraining
Vergoede zorg:
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor vergoede zorg, dient u in het bezit te zijn van
een medische verwijzing. Een medische verwijzing krijgt u via uw huisarts of GGD arts. U dient
dan zelf een afspraak te maken.
Met de arts bespreekt u uw zorgen op sociaal emotioneel vlak. Deze artsen kunnen inschatten
of vergoede zorg adequaat is en een psychologische (groeps)behandeling het gewenste
resultaat zal geven.
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Alleen in dit geval zal vergoede zorg kunnen plaatsvinden. Uw kind zal dan onder supervisie van
een GZ psycholoog een Bikkeltraining volgen als onderdeel van een uitgebreider psychologische
behandeltraject.
Deelname Bikkeltraining:
Wanneer u de Bikkeltraining zelf betaalt, hoeft u niet naar de huisarts. Het is uw eigen keuze
om uw kind een Bikkeltraining te laten volgen. Bikkeltrainingen zorgen ervoor dat uw kind
sterker en steviger in het leven komt te staan. Vaak is dit net dat beetje extra waar u naar op
zoek bent. Wanneer er toch meer aan de hand blijkt te zijn kan u altijd nog een consult bij de GZ
psycholoog aanvragen, dit kan ook particulier betaald worden. Onze trainers kunnen de
mogelijkheden met u bespreken. De kosten voor een Bikkeltraining zijn € 349,-.
Een Bikkeltraining helpt om uw zoon of dochter sterker en steviger in het leven te laten staan.
Ze kunnen makkelijker omgaan met de uitdagingen die het leven te bieden heeft. Het is onze
missie om alle kinderen in Eindhoven en omgeving sterker en steviger in hun schoenen te laten.
Wanneer u zich online inschrijft, maken wij graag een afspraak om de mogelijkheden met u te
bespreken!
Hartelijke groet,

Leen Goris
Trainer/ Projectleider Bikkeltrainingen
Aanwezig van maandag tot donderdag
E-mail: lgoris@spectrumbrabant.nl
Telefoon: 0402549348

Hoofdlocatie Spectrum Brabant
Mercuriuslaan 83A, 5632 EH Eindhoven
Tel. 040 254 9348 - spectrumbrabant.nl
Locatie Bedrijventerrein de Ring
Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven
Locatie Helmond
Deltaweg 12, 5709 AC Helmond
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