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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

    
 

Carnaval 

Het was vandaag GEKKE HAREN DAG! 
En wat hebben we een originele en gekke haren gezien...fantastisch! 
Een mooie aanloper op het carnavalsfeest wat vrijdag los zal barsten. We hebben er zin in. Alaaaf! 
Via het ouderportaal hebt u inmiddels meer informatie ontvangen over de 
carnavalsochtend op school.  
 
Daarnaast lopen De Stoklanterfanters zondag a.s. met ongeveer 160 deelnemers (!) mee 
met de optocht, dus komt dat zien! 
 
 

Hulp gezocht 
Wij hebben op het moment een aantal kleuterkarren en kleuterfietsen die zorg nodig hebben. Bent u 
handig in lassen of klussen en heeft u er zin en tijd voor, dan zouden wij enorm geholpen zijn als u deze 
voor ons kunt maken. U kunt dan contact opnemen met Wendy mulder, onze adjunct. 

 



 

UIT DE STOKLAND GEKLAPT 4  

 

20-02-2020 2 

 

Pilot leerlingenraad 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

In het begin van dit schooljaar hebben wij, de leerlingenraad, allerlei punten op tafel gelegd die 
wij dit jaar graag willen bespreken. 
Een van die punten was dat verschillende kinderen een koek meenemen in de middagpauze, 
terwijl wij een gezonde school zijn. 
Dit vonden wij met de hele leerlingenraad niet passend. 
 
Maar dat kunnen wij natuurlijk niet alleen beslissen. Daarom hebben wij tijdens de sociokring 
gevraagd aan de kinderen van onze klas wat zij hiervan vonden. 
De meeste kinderen in onze school waren het met ons eens. 
Er moest dus iets gebeuren.  
 
We hebben verschillende ideeën besproken. Een van die ideeën was om een speciale 
koekendag in te voeren. Dat houdt in dat we gezond gaan eten in de middagpauze, zonder koek. 
En dat we 1x per maand een koek mee mogen nemen. 
We willen dit graag 1 maand uit proberen. 
Met dit voorstel zijn we naar de leraren en MR gegaan. Milou en Kiki hebben een presentatie 
gemaakt en deze gepresenteerd aan alle leraren. Zij waren enthousiast en vonden dat we het 
een maand moeten uit proberen. Ook zijn we naar de MR gegaan. Zij vonden het ook een goed 
plan. 
 

Wat betekent dit voor alle kinderen in de maand maart?  

Het is de bedoeling dat alle kinderen in maart gezond eten meenemen voor tussen de middag. 
Hier hoort geen koek etc. bij. Op vrijdag 27 maart mogen alle kinderen 
wel een koek meenemen.  
 

Er komt nog een aankondiging van die vrijdag door middel van een 
poster. Aan het einde van de maand gaan we evalueren. 
 
We hopen dat jullie ons ondersteunen en dat het een succes wordt. 
Zodat we met zijn allen een nog gezondere school worden. 
 
Groetjes van de leerlingenraad. 
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Reminder 
Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. In de eerste week na de vakantie zijn 
er de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. 
 
Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij, i.v.m. carnaval. 
 
Maandag 16 maart is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Donderdag 26 maart is er voor alle kinderen een sponsorloop. 
 
 

 

Namens team De Stokland 
 

 


