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Beste ouder(s), verzorger(s), 
De eerste periode zit er al weer bijna op.  

Twee maanden van lekker hard werken; de gouden weken met de groep; de luistergesprekken 

met ouders en kinderen;  boswandelingen; met je kont in de boter; een studiedag van het team; 

de staking; de installatie van de jeugdgemeenteraad; de kinderboekenweek; het techniekatelier; 

de marathon in Eindhoven; hardloop clinics; de sponsorloop; bezoek aan VO scholen; de 

theaterdag van de onderbouw…….. we vergeten vast  nog iets in deze opsomming……. en dat 

naast alle ‘gewone lessen’. 

 

Even een weekje er tussenuit ….. genieten van de herfst en alle mooie kleuren die dat met zich 

meebrengt. 

 

Zwangerschap juffrouw Gerry en juffrouw Mayella 
Het zal u niet ontgaan zijn, we hebben twee zwangere leerkrachten op school: juf Gerry en juf 

Mayella. Juf Gerry verwacht haar kindje begin januari en juf Mayella begin april.   

Juf Gerry gaat vanaf eind november met verlof. Zodra wij weten wie haar vervangt, brengen we 

u hiervan uiteraard op de hoogte. Over het zwangerschapsverlof van juf Mayella berichten we u 

t.z.t. 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 8 november doen we mee aan het nationaal schoolontbijt. 

Dit is een landelijke actie in het kader van gezond ontbijten en sluit in die zin mooi aan bij een 

van onze speerpunten: De Gezonde School. 

De actie is daarnaast goed te combineren met bijvoorbeeld voorlezen in de klas. Die koppeling 

gaan we dan ook maken. Kortom: een boeiend uurtje onderwijs op een andere wijze. Alle 

groepen doen mee aan het schoolontbijt. 

 

 

Peuterwerk en inloopochtend 
Kom je spelen en kijken op vrijdag 13 oktober van 9.30 - 10.30 uur?  

Die ochtend laten we u en uw peuter kennismaken met boeiende thema’s en activiteiten in de 

doorgaande lijn met de basisschool. Uiteraard staan welbevinden en betrokkenheid centraal bij 

de peuters. Er is ook een rondleiding door de school. 
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Op dit moment zijn er twee groepen: één groep op 

maandag & donderdag, en een groep op woensdag & 

vrijdag, beide dagen van 8.45 - 11.15 uur. 

 

We zien u graag a.s. vrijdag! 

De pedagogisch medewerkers van Korein kinderplein.  

www.koreinkinderplein.nl  

 

Jumbo spaaractie 
Beste ouders, 

Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, 

ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij 

willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij 

namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

www.jumbosparenvoorjeschool.nl  kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op 

deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook 

scannen met de Jumbo Sparen voor je School-app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android 

telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je 

School-app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte 

kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze 

in achter kunnen laten. 

 

Marathon Eindhoven  
Afgelopen weekend hebben 85 kinderen, ouders, andere familieleden en  

leerkrachten meegelopen namens De Stokland met de 1,6 km of de 5 km tijdens  

de marathon van Eindhoven. Waar de werkgroep in het begin nog hoopte op  

40 deelnemers werden het er dus veel meer! Wat een opkomst en wat een  

succes! Dus maandagochtend liepen hier veel trotse kinderen en leerkrachten rond  

met hun welverdiende medaille om de nek. De kinderen die meegelopen hebben  

kregen ook nog een t-shirt van de marathon Eindhoven mee naar huis.  

Zondagmiddag liepen onze collega’s Remco (op krukken!) en Lianne de halve marathon.  

Ook zij hebben het fantastisch gedaan. Alle kinderen, ouders en andere familieleden: bedankt dat jullie 

mee hebben gelopen! Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar gaan we voor 

minimaal 100 deelnemers! Noteer zondag 14 oktober 2018 alvast in uw agenda…………….. 

 

 

http://www.koreinkinderplein.nl/
http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
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Sponsorloop 

De marathon had nog een staartje: donderdagmiddag  12 oktober, maakten we een doorstart met het 

hardlopen. De kinderen van De Stokland hielden een sponsorloop om geld op te halen voor het goede 

doel ‘Spieren voor Spieren’. Meester Remco had met zijn actie en deelname aan de halve marathon op 

krukken al veel bekendheid gegeven aan deze stichting.  Tot nu toe hebben we al  € 5488,55 bij elkaar 

gelopen. Donderdag is de eerste cheque overhandigd aan Wouter ter Brake. Wouter had  die ochtend 

namens de stichting Spieren voor Spieren verteld over zijn eigen spierziekte en over de stichting. 

 ’s Middags was de beurt dus aan alle kinderen om te lopen voor het goede doel. Om 13.00 uur begon de 

warming-up onder leiding van vier dames van groep 8. 

Daarna liepen de kinderen hun rondes om het 

pannaveld, samen met hun leerkracht of begeleider. 

Goed gedaan jongens en meisjes!! 

We zijn benieuwd wat dit nog betekent voor de 

opbrengst t.b.v. spieren voor spieren. Wordt vervolgd! 

Tot slot willen wij de Emtée bedanken voor  de appels 

en de pakjes drinken die zij geschonken heeft!! Erg leuk 

hoe er meegedacht wordt. 

Ook de aanmoediging van ouders maakte de middag 

extra leuk! Dankjewel allemaal. Ook voor jullie 

fantastische hulp! 
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Pannakooi en een verzoek 

Mogelijk heeft u er al eerder van gehoord, maar inmiddels is duidelijk en definitief dat er een grote 

pannakooi (een soort voetbalveldje) van ongeveer 15 bij 7 meter komt op de plek waar nu de 

fietsenstalling is. Bij kinderen en leerkrachten bestaat er al langer een grote wens om te mogen 

voetballen op het schoolplein. We hebben uitgebreid onderzocht en nagedacht over de juiste plek 

hiervoor. Zoals de plannen nu zijn, hoeven we geen ruimte in te leveren voor de rest van de speelplaats. 

Bij de gemeente hebben we de benodigde vergunning aangevraagd en inmiddels ook gekregen. 

Volgende week,  in de herfstvakantie, zal de firma Segeren Smeedwerk de pannakooi plaatsen. Met de 

kinderen gaan we na de herfstvakantie afspraken maken over het gebruik van de pannakooi. De 

pannakooi zal 2. 40 mtr. hoog worden en een poort krijgen die na 18.00 uur op slot gaat.  Na schooltijd  

zal de BSO ook gebruik gaan maken van de pannakooi. 

 

Er blijft naast de pannakooi nog ruimte over om de huidige fietsenrekken te herplaatsen. U zult begrijpen 

dat niet alle fietsenrekken terug geplaatst kunnen worden, maar er zullen zoveel mogelijk rekken terug 

geplaatst gaan worden (er is nu bijv. veel afstand tussen de rekken; die afstand gaan we sowieso 

verkleinen).  

We vragen hiervoor ook uw medewerking en die van uw kinderen. Kom zoveel als mogelijk lopend naar 

school! We snappen dat dit niet in alle situaties mogelijk is, maar de meeste kinderen wonen dichtbij 

school en kunnen daardoor lopend naar school komen. We realiseren ons dat de donderdag altijd een 

drukke dag is met fietsen i.v.m. de gym (de groepen 5 t/m 8 gaan fietsend naar de gymzaal). We gaan de 

komende weken eens kijken hoe het loopt met het fietsen parkeren en/of het noodzakelijk is om nog 

andere maatregelen te nemen.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

De Week van de Mediawijsheid 
De groepen 7 en 8 doen ook dit jaar weer mee aan Mediamasters. 

MediaMasters is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt om op 

een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te 

gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de gevaren die 

media bieden. De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid 

(17 t/m 24 november 2017) gedurende één uur per dag. Iedere groep heeft 

hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas als 

thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met 

thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn: sociale media, privacy, 

vloggen, cyberpesten en reclame.  
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Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media 

interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar 

mediawijzer. 

Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij 

mediawijs met media om kunnen gaan. 

 

In de groepen 5 en 6 wordt er tijdens de Week van de Mediawijsheid gewerkt met het lespakket Samen 

Mediawijs! van de methode Leefstijl. Het lespakket leert leerlingen om te gaan met de mogelijkheden en 

risico's van internet.  

 

Mark van Oorschot 

Ruud Heijnsdijk 

 

Rest ons nog iedereen een hele fijne en welverdiende herfstvakantie te wensen! 

 

Namens het gehele team, 

 

Raul Bongers  

Marianne van Lent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UIT DE STOKLAND GEKLAPT  2 

 

12-10-2017 6 

 

 

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 7 november een informatieavond voor 

ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 

meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland 

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 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 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 Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 

sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
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