
 

 

 
Het Stelaertshoeve Journaal (S.J.) 
is de nieuwsbrief voor de ouders 
van basisschool Stelaertshoeve.  
 
Het S.J. verschijnt eens per maand 
op de volgende donderdagen: 10 
oktober, 14 november, 12 decem-
ber, 16 januari, 13 februari, 12 
maart, 16 april, 14 mei en 11 juni 
en 9 juli 
 
Vanwege bijzondere omstandighe-
den kan er incidenteel een extra 
editie van het S.J. verschijnen. 
 
Het S.J. wordt verspreid via onze 
schoolapp en is ook beschikbaar 
op onze website  
(www.stelaertshoeve.nl).  
  
Kopij voor het S.J. kan digitaal wor-
den aangeleverd tot uiterlijk 15.00 
uur op de woensdag voor het ver-
schijnen van de nieuwe editie. 
 
Het S.J. verschijnt onder verant-
woordelijkheid van de directie. De 
redactie van het S.J. bestaat uit: 
Hans Coninx, Martine Geertse en 
Frank Storm. 

 

 19 september 2019 

Het overzicht van de komende weken 
Dit zijn pagina’s uit onze ouderkalender. U vindt deze ook in onze 
schoolapp.  

 
 
 
 
 
 
 

Welkom op onze school! 
In september verwelkomen we Duuk, Hüsna, Jayviën, Salim 
Jenora, en Ella op Stelaertshoeve. Welkom allemaal! We wen-
sen jullie veel plezier en een fijne schooltijd toe! 
 

Studiedag 
Vrijdag 27 september hebben we een studiedag. De kinderen 
zijn deze dag dus vrij.  
  

Planning KOM-KIJKEN-momenten 
Vanaf maandag starten de KOM-KIJKEN-momenten. De kin-
deren maken voor hun ouders een uitnodiging. In het klassen-
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boek van elke groep worden de ouders ook uitgenodigd. Op de 
KOM-KIJKEN-momenten krijgt u de gelegenheid om een kijkje te 
nemen in de groep van uw kind en wordt u geïnformeerd over de 
groep(en) en het onderwijsprogramma. Bij de kennismakingsge-
sprekken hebt u het informatieboekje gekregen van het team waar 
uw kind onderwijs geniet. Deze informatieboekjes vindt u ook in de 
schoolapp (knop Informatie>schooldocumenten) en op onze websi-
te (onze school>belangrijke informatie).  
 
Dit is de planning van de KOM-KIJKEN-momenten:   

 
Groep 1-2  woensdag 25 september   8.30-9.30 uur 
Groep 3-4  donderdag 26 september  8.30-9.30 uur 
Groep 5-6  maandag 30 september   16.00-17.00 uur  
Groep 7-8  maandag 23 september   8.30-9.30 uur 
 
Ouderkamer De Symfonie 
Vanaf dinsdag 24 september start de ouderkamer De Symfonie 
voor ouders van de basisscholen en ook voor ouders van de kin-
deropvang. Op elke dinsdag bent u welkom in de ouderkamer van 
8.30-10.00 uur in het atrium. Ilke Reijnen organiseert de ouderka-
mer. Elke bijeenkomst staat er een onderwerp of thema centraal.  
 
In de eerste drie zijn dat:  
24-9  Stichting Leergeld geeft informatie.  
1-10  De GGD-gezondheidsvoorlichter komt spreken over posi-
  tief opvoeden.  
8-10  We gaan samen Marokkaans koken.  
 

PBS & Gouden Weken  
In de Gouden Weken (tot de herfstvakantie) staan o.a. onze PBS-
waarden centraal. Afgelopen week was dat de waarde VERANT-
WOORDELIJKHEID. Kinderen in team 5-6 gingen hier serieus mee 
aan de slag. Zij maakten een corvee-rooster waarin ze een paar 
keer per week in hun lunchpauze met een viertal op de beide 
schoolpleinen rommel (plastic, papier, peuken, etc) opruimen, met 
een oranje hesjes en ‘gewapend’ met handschoenen, een vuilnis-
zak en vuilnisgrijpers. KLASSE!  
  
Overigens doet meneer Eddy, onze conciërge, elke ochtend om 
7.15 uur een rondje over de pleinen, omdat er veel rommel blijft 
liggen van ‘hangjongeren’ .  

De Typetuin 
De computer wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. In 
het voortgezet onderwijs is een goede typevaardigheid van groot 



 

 

belang. Veel ouders kiezen ervoor kinderen een typecursus te laten 
volgen.   
  
Wij kunnen zo’n cursus niet organiseren onder schooltijd. Wel kun-
nen we ouders en hun kinderen De Typetuin aanbieden. Dit is een 
typeopleiding voor thuis en tegen lage kosten. De Typetuin werkt 
adaptief. Dat betekent dat de oefeningen aangeboden worden op 
het niveau en tempo van de leerling. Op de website 
www.typetuin.nl kunt u meer informatie vinden.  
  
Scholen van onze stichting hebben positieve ervaring met De Type-
tuin opgedaan. Uit die ervaringen is ook gebleken dat het belang-
rijk is dat de kinderen regelmatig oefenen. Ouders hebben hier dan 
ook een belangrijke rol. De belangrijke voorwaarde voor succes is 
dat uw kind thuis dagelijks oefent.  
  
De kosten voor een normale typecursus, waarbij kinderen wekelijks 
een bijeenkomst hebben, bedraagt meestal meer dan € 100. De 
online-cursus van De Typetuin kost €35,-. We bieden de cursus 
aan de kinderen van de leerjaren 5 t/m 8. Aanmelden kan tot 28 
september met de aanmeldstrook in de brief die de kinderen vorige 
week mee naar huis kregen. De brief staat ook in onze schoolapp 
en op onze website. U kunt de brief ook afhalen bij de directie.  
Het is bedoeling dat de online-cursus start na de herfstvakantie 
(vanaf 21 oktober).  
  

EU-Schoolfruit 
Dit jaar doen we weer mee aan het EU-Schoolfruitproject. We ont-
vangen 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. U 
krijgt van ons bericht wanneer het project start en op welke dagen 
u dus geen fruit aan uw kind mee hoeft te geven.  
  

Inloop 
Op onze ouderavond op 24 juni hebben we toegelicht wat er in ons 
onderwijs verandert met ingang van dit schooljaar. We hebben 
toen ook aangegeven dat we dit schooljaar regelmatig op verschil-
lende momenten een inloop organiseren waarin we met ouders in 
gesprek gaan over onze ervaringen; de ervaringen van u, van de 
kinderen en de ervaringen van school.   
 
Woensdag 11 september was de eerste inloop. Bernice Schilders 
(intern begeleider van de leerjaren 1 t/m 4) sprak met een tiental 
ouders en wisselde ervaringen uit. De volgende inloop is op maan-
dag 28 oktober om 8.30 uur. U bent van harte welkom. Alle data 
staan in onze kalender in de schoolapp en op de website.  
  

Pinda– en notenallergie 
Twee van onze leerlingen hebben een ernstige (levensbedreigende) 
allergie. Een leerling heeft een levensbedreigende noten-allergie en 
de andere leerling heeft een levensbedreigende pinda-allergie. Pin-
da’s zijn overigens geen noten, maar peulvruchten. In hun klassen 
(7-8) zijn daarom speciale afspraken gemaakt.   
We willen graag zo veel mogelijk risico voorkomen en daarom vra-
gen we alle ouders/verzorgers om hun kinderen geen boterham-
men met hazelnootpasta en pindakaas mee te geven en geen rau-
we noten. De sporen van de noten en pinda’s zijn namelijk op het 
speelplein overdraagbaar. Zelfs een aanraking met de sporen van 
noten kan een extreme allergische reactie uitlokken. Deze reactie 
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heet: Anafylaxie. Meer informatie vindt u daarover op deze 
website: https://www.voedselallergie.nl/wat-is-
voedselallergie/anafylaxie.html  
  
We hopen dat alle ouders rekening mee willen houden en zo 
met ons voor een veilige omgeving voor deze leerlingen willen 
zorgen.   
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u uiteraard terecht bij 
directeur Frank Storm. 
 
Mocht u toch (per ongeluk) pindakaas of noten aan uw kind 
hebben meegegeven kan het gebeuren dat de leerkracht een 
briefje hierover in de broodtrommel doet. Met het verzoek om 
de volgende keer ander beleg mee te geven.   
  

Ouderkamer VO 
Elke maandag organiseren de VO-scholen een ouderkamer VO 
in de bibliotheek op het Wagnerplein. Deze ouderkamer VO is 
van 9.30 uur tot 11.00 uur. Via de schoolapp (persoonlijke in-
box) informeren we de ouders van de groepen 7-8 hierover 
zodra het programma bekend is.   
  

Voortgezet Onderwijs 
Net als vorig jaar organiseren we weer samen met de scholen 
voor voortgezet onderwijs een voorlichtingsbijeenkomst voor 
de ouders van de beide scholen in De Symfonie. Op deze bij-
eenkomst wordt uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs is ge-
organiseerd en welke type scholen er (in Tilburg) zijn. Wan-
neer deze bijeenkomst is weten we nog niet. We informeren 
de ouders van 7-8 via onze schoolapp zodra bekend is wan-
neer de bijeenkomst is.  
  
De kinderen van leerjaar 8 krijgen rond de herfstvakantie de 
VO-gids mee naar huis. Hierin staat veel informatie over het 
voorgezet onderwijs en de scholen in Tilburg. In de gids staan 
ook veel praktische tips voor ouders en leerlingen. De VO-gids 
heeft ook een website: https://www.devogids.nl/  
  

Ouderavond 7-8 
Op 31 oktober organiseren we een ouderavond voor de groe-
pen 7-8. De ouderavond bestaat uit een carrousel van drie 
‘workshops’ van een half uur. We verdelen de ouders in drie 
groepen en in drie rondes bezoeken alle ouders de drie work-
shops. We werken op dit moment aan het programma. In ie-
der geval gaat het over de wijze waarop ons advies tot stand 
komt, over het VO en over sociale media.  
 
Dit laatste onderwerp hebben we (net als vorig jaar) gekozen, 
omdat we steeds meer merken dat sociale media een belang-
rijke rol hebben in het leven van de kinderen. Daar zitten leu-
ke kanten aan, maar we merken steeds vaker dat sociale me-
dia ook problemen veroorzaken. Om deze problemen te voor-
komen is het van belang dat we op school aandacht hebben 
voor de sociale media (mediawijsheid), maar nog belangrijker 
is dat ouders hun kinderen volgen en begeleiden.   
  

Oudervereniging 
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Dinsdag heeft de oudervereniging alle ouders via de schoolapp de 
contributiebrief gestuurd. Zoals in deze brief aangegeven kunnen 
ouders die dat willen een beroep doen op stichting Leergeld voor 
financiële ondersteuning. Aanstaande dinsdag is stichting Leergeld 
in de ouderkamer van De Symfonie in het atrium.  
  

Leerplicht 
Donderdag 19 september is ‘onze’ leerplichtambtenaar mw. A. v.d. 
Meer op school om met de directie het ongeoorloofde verzuim door 
te nemen. Onder ongeoorloofd verzuim valt niet alleen de afwezig-
heid op een lesdag, maar ook het te laat komen op school. Dit te 
laat komen wordt ook door de leerkrachten geregistreerd, omdat 
het zeer storend is als kinderen na de bel van 8.30 uur de klas bin-
nenkomen. We willen daarom alle ouders nog eens nadrukkelijk 
vragen ervoor te zorgen dat de kinderen voor de bel van 8.30 uur 
in hun klas zitten.  
 
Met onze leerplichtambtenaar bespreekt de directie welke ouders 
van ons een bericht krijgen over het ongeoorloofd verzuim. Als het 
ongeoorloofd verzuim zich herhaalt, worden deze ouders op school 
gevraagd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.  
  

Verkeersexamen 
Volgende week woensdag doen de kinderen van leerjaar 8 hun 
praktisch verkeersexamen. We wensen ze veel succes!  
  

Bibliotheek in het atrium 
In het grote meubel in het atrium liggen boeken die door kinderen 
en ouders geleend kunnen worden. We hopen dat hier veel gebruik 
wordt gemaakt en dat kinderen hierdoor ook meer gaan lezen. 
Neem dus gerust een boek mee naar huis en breng het ook weer 
terug, zodat andere kinderen het ook weer kunnen lezen. We ho-
pen dat iedereen die in het atrium is ook mee wil helpen om de 
boeken netjes in het meubel te houden. Kijkt uw kind bij de boek-
jes let dan ook even op dat alles weer netjes wordt teruggezet.   
  
 


