UIT DE STOKLAND GEKLAPT

Beste ouder(s), verzorger(s),
De kinderen schaatsten de sterren van de hemel .... wat een ijspret!
Ondertussen hebben de kleutergroepen een fantastisch herdersspel opgevoerd in de
Genovevakerk. Dat was een hoogtepunt voor de kinderen van groep 2!
Daarna volgden nog twee redelijk normale schooldagen en zag iedereen uit naar het kerstdiner.
Vrijdag ruimen we op en zijn alle kinderen ‘s middags vrij, om vanaf dat moment lekker te
genieten van twee weken er tussenuit: kerstvakantie!

Sinterklaas
Het is al weer twee weken gelden dat de Sint ons kwam bezoeken.
Eerst dachten we zonder Pieten, maar later bleek dat de Pieten in slaap
waren gevallen in de trailer. Het is natuurlijk ook niet niks, als je iedere
nacht moet werken.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 hebben vervolgens een bezoekje
mogen brengen aan Sinterklaas. Alle kinderen van de groepen 6 t/m 7
vierden Sinterklaas d.m.v. surprises. En wat zagen die surprises er mooi
uit! Je kon wel zien dat iedereen flink zijn best had gedaan!
Sinterklaas liet ons weten dat hij het heel fijn vond op De Stokland en is
nu weer moe maar voldaan terug naar Spanje.

Challenge
Dinsdag 10 december was er de Challenge. ’s Morgens was op het schoolplein het startsignaal.
Het was een fantastische dag! Er was een bingo, een echte high tea, een loterij etc. … En ’s
avonds was er een markt. De opkomst was enorm. Bedankt hiervoor!
Toch waren de kinderen nog steeds niet echt moe. Dat kon ook niet want er moest nog gedanst
worden onder leiding van DJ Mikel en DJ Bram. Wat een dag!
De volgende ochtend heeft onze nieuwe adjunct Wendy het eindbedrag bekend gemaakt. Het
ging om een bedrag van maar liefst €3.397,80!!! Zelfs nog iets meer dan we aanvankelijk
dachten. Het bedrag is gedoneerd aan stichting Make a Wish.
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Alle kinderen van groep 8 en van de rest van de school, alle (hulp)ouders en leerkrachten
bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan deze Challenge. Dankzij jullie is het ook dit jaar weer
een enorm succes geworden!

Reminder
Denkt u eraan dat we de studiedag van vrijdag 13 maart hebben verzet naar maandag 16 maart!

De leerlingenraad
Laat ik eens een klein stukje schrijven over de leerlingenraad en de werkwijze van de
leerlingenraad. De leerlingeraad is in nu zo’n kleine drie jaar een feit.
Uit de groepen 5-8 wordt iedere twee jaar een vertegenwoordiger gekozen die deelneemt aan
de raad. De raad komt ongeveer eens per maand bij elkaar en bespreekt daar zaken die voor de
leerlingen belangrijk en actueel zijn. Dit kunnen uiteenlopende onderwerpen zijn zoals:
toiletgebruik, gezonde school, een aantrekkelijke speelplaats enz.
In de sociokring, die iedere vrijdag in elke groep plaatsvindt, worden de onderwerpen
aangekaart en worden meningen gedeeld.
Een onderwerp dat op dit moment o.a. in de leerlingenraad wordt besproken: de gezonde
school. De leerlingen van de leerlingenraad komen hierop na de kerstvakantie zelf terug.

De inloop
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de nieuwe inloop, dit ten behoeve van het rustig
kunnen starten van de jongste kleuters. Verandering is niet altijd gemakkelijk maar wij zien dat
de nieuwe manier van binnenkomen in korte tijd al heel goed is ingeburgerd. Dat is echt heel
fijn. Bedankt voor jullie flexibiliteit hierin!!

De bel
Tot uw en onze ergernis doet onze bel niet altijd wat gewenst is. De bel lijkt een eigen leven te
leiden. Onze excuses hiervoor. Vandaag kregen we het verlossende woord dat hier, hopelijk op
korte termijn, iets aan gedaan kan worden. Tot die tijd vragen we nog om begrip mocht hij weer
uit het gareel lopen.
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Overblijven
We hebben steeds vaker een tekort aan overblijfouders tussen de middag. We willen nog steeds
gaan voor een fijne overblijf voor alle kinderen in de middagpauze en we willen dit het liefst
onbetaald doen. We zien echter dat dit de laatste weken steeds moeilijker te realiseren is.
Aan u dan ook het dringende verzoek om u 4-6 keer per jaar in te schrijven om te helpen bij
het overblijven. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan mag u altijd binnenlopen.
Alleen samen met jullie kunnen we het overblijven tot een groot succes behouden.

Rapportage ZIEN
In oktober hebben de leerkrachten en leerlingen (vanaf groep 6) de herfstsignalering van ZIEN
ingevuld. De resultaten hiervan zijn eind oktober met u en uw zoon/dochter (vanaf groep 6)
besproken.
Uit deze gesprekken kwam vanuit sommige ouders de vraag of de rapportage van ZIEN ook mee
naar huis mocht.
ZIEN is een signaleringssysteem dat uw kind volgt bij het sociaal-emotioneel functioneren op
school. Met de resultaten van de vragenlijsten kan de leerkracht daarna aan de slag. Rond de
voorjaarsvakantie wordt vervolgens gekeken of de effecten van de ingezette interventies
gewerkt hebben.
De leerkracht heeft dus een belangrijke taak in de sociale ondersteuning van uw kind. Zien!
geeft aan de leerkracht handelingssuggesties voor sociale ondersteuning, bijvoorbeeld tips om
met een kind om te gaan dat moeite heeft met het vertrouwen van anderen.
ZIEN wordt dus niet als een soort rapport gebruikt maar als signaleringsinstrument om de
leerkracht te ondersteunen bij de zorgvraag van de leerling/groep. De resultaten worden
daarom niet mee naar huis gegeven.

Méér muziek in de klas
Het schooljaar is alweer bijna halverwege, dus tijd voor een update wat
betreft muziek op De Stokland.
In alle groepen is enthousiast muziekles gegeven door de leerkrachten! Zij
zijn hierbij gecoacht door Anusia Witte (CKE). Er is gezongen, er zijn ritmes
en maten geklapt, we hebben eigen ‘liedjes’ gemaakt en met verschillende
instrumenten en de boomwhackers muziek gespeeld.
We hebben per bouw tijdens een lessonstudy een les over de herfst voorbereid, deze gegeven
aan de kinderen in de eigen groep en daarna weer met elkaar geëvalueerd. Zo leren we mét en
van elkaar! Tijdens het Sinterklaasfeest en Kerst is er volop gezongen en gedanst; oude en
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nieuwe liedjes passeerden de revue! Er zijn liedjes gespeeld met de boomwhackers en ook het
Pepernotendictee (waarbij de kinderen noten leren) is voorbijgekomen!
Dit schooljaar proberen we diverse muziekmethoden uit om te kijken welke aansluit bij onze
school. We hebben verschillende (kleine) muziekinstrumenten aangeschaft om de kinderen
zoveel mogelijk instrumenten te laten leren kennen en bespelen. Mocht u thuis nog een
ongebruikt muziekinstrument hebben, of kent u iemand die nog instrumenten heeft, dan zijn
deze zeer welkom bij ons op school!
In de komende periode gaan we onze muzikale activiteiten voortzetten op school. Er komt een
speciaal schoolconcert waaraan alle kinderen van de school samenwerken met harmonie Pro
Honore et Virtute uit Son en Breugel! Hier krijgt u later meer informatie over.
🎵 “We wish you a merry Christmas and a Happy New Year” 🎵
Groet, Anne-marie Maas en Anusia Witte

IPC
Maandag 4 november hadden wij als team weer een studiedag IPC. Dit keer stond de
leerwand centraal. Ook hebben wij de focus gelegd op het leren, door doelen centraal
te stellen.
De groepen 1, 2 en 3 zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema ‘Tijd voor
een feestje!’ Wat een fantastisch feest is dit geweest!
De groepen 4, 5 en 6 werden ondergedompeld in het thema ‘Chocolade’. Dit was om te
smullen!
De groepen 7 & 8 zijn de wereld in gedoken van ‘Mythen & Legenden’.
Het startpunt was de quiz The Voice Of Legendes. Welke bekenden
Mythen of Legenden zit er verstopt achter het gordijn?
Bij de afsluiting van een thema vinden wij het belangrijk
om de ouders uit te nodigen. Er zijn weer prachtige
presentaties geven of de kinderen hebben verteld wat ze
de afgelopen weken hebben geleerd. Ouders hebben
gesnoept van de lekkere chocolade of een quiz gedaan
over verschillende Mythe & Legenden.
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Het was weer een groot succes! Na de
carnavalsvakantie starten wij allemaal weer met een
nieuw IPC thema.
Angela van Dijk, IPC coördinator basisschool de
Stokland.

Tot slot wensen wij u namens het team fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling!
Wendy Mulder en Marianne van Lent
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