
 

 

VRIJDAG 28 JUNI 2019 

 
Aangezien er geen Stelaertshoeve Journaal meer verschijnt en we wel een aantal 

berichten voor u hebben, sturen we deze extra nieuwsbrief. 
 

 
 
VERANDERINGEN IN DE GROEPEN 1-2 
Juf Eva gaat ons verlaten. Zij stapt over naar basisschool Berkeloo in Berkel 

Enschot. Zij is als LIO-stagiaire (laatste studiejaar) op onze school gestart en 
heeft daarna zeven jaar met veel enthousiasme op Stelaertshoeve gewerkt. Juf 

Eva heeft het afgelopen jaar ook hard meegewerkt aan onze nieuwe plannen. 
Toch is ze na acht jaar Stelaertshoeve toe aan een nieuwe uitdaging. We vinden 
het heel jammer dat juf Eva vertrekt, maar begrijpen dat ze deze keuze heeft 

gemaakt. We wensen haar veel succes op haar nieuwe school. 
 

We zijn blij dat de vacature die is ontstaan door het vertrek van juf Eva snel is 
ingevuld. Juf Margaret Smolders neemt de plaats van juf Eva over. Zij heeft veel 
ervaring met kleuters en jonge kinderen.  

We wensen haar veel succes op onze school. Volgende week is juf Margaret even 
bij ons op school om kennis te maken. Op welke dag ze komt is nog niet 

afgesproken. 
 

Doordat juf Margaret vier dagen werkt hebben we de werkdagen van juf Karlijn 
ook aangepast. Zij werkt nu ook vier dagen. Dat betekent dat juf Ria een dag 
naast juf Margaret werkt en een dag naast juf Karlijn. 

 
OUDERAVOND 

Afgelopen maandag hadden we een mooie 
ouderavond over onze nieuwe aanpak in het 
komend schooljaar. Na de inleiding van de directie 

gingen we in vier groepen in gesprek met (in 
totaal) meer dan 70 ouders. De presentatie van de 

directie vindt u in onze schoolapp (Informatie 
>Schooldocumenten) en op onze website (Onze 
school > belangrijke informatie). 
  

 



 
GEVONDEN VOORWERPEN 

In het halletje bij de ingang aan de parkeerplaats liggen 
alle gevonden voorwerpen. Kijkt u daar a.u.b. even 
tussen, want er liggen jassen, scholen en, tassen etc. 

In de eerste vakantieweek gaan alle spullen naar de 
kringloop. 

 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
In de schoolapp (Informatie >Schooldocumenten) en op 

onze website (Onze school > belangrijke informatie) 
vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen. 
De kalender van de schoolapp en de website wordt de 

drie komende twee weken gevuld. 
 

 

 

 


