
 

 

 
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: 14 
november, 12 december, 16 janua-
ri, 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. 

 

 

 10 oktober 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 oktober verwelkomen we Yoana, Zehra, Derman, Thijmen, 
Guusje en Blessly op Stelaertshoeve. Welkom allemaal! We 
wensen jullie veel plezier en een fijne schooltijd toe! 
 

Voortgezet onderwijs 
Voor de ouders van de groepen 7-8 is er de komende weken 
veel informatie over het voortgezet onderwijs. Zij kunnen zich 
daarmee op verschillende manier uitgebreid oriënteren op het 
voortgezet onderwijs. 
Op 31 oktober is de ouderavond van de groepen 7-8 en op 5 
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november is de voorlichtingsbijeenkomst met Niek de Cock 
(Cobbenhagen) die vertelt hoe het voorgezet onderwijs in Tilburg 
is georganiseerd. Daarnaast ontvangen de kinderen en hun ouders 
de VO-gids en het boekje Die kant op. 
Daarnaast zijn er de bijeenkomsten van de ouderkamer VO op 
maandagochtend in de bibliotheek. De ouders hebben via onze 
schoolapp een nieuwsbrief ontvangen hierover. De kinderen krij-
gen deze nieuwsbrief mee naar huis. 
 

Staking onderwijs 
Na de teleurstellende mededeling van het kabinet om geen extra 
geld voor het onderwijs ter beschikking te stellen hebben de bon-
den besloten een staking voor PO en VO te organiseren op woens-
dag 6 november a.s. De kans is groot dat ook onze school deel-
neemt aan de staking. We zullen u hierover z.s.m. informeren. 
 

Toestemmingsformulier foto’s 
Alle ouders hebben via de schoolapp een link ontvangen naar de 
vragenlijst AVG. Daarin vragen wij ouders formeel toestemming 
voor het plaatsen van foto’s in de schoolapp. Op de website en in 
sociale media gebruiken we geen (herkenbare) foto’s van leer-
lingen. Inmiddels hebben we ruim 150 reacties binnen. Mocht u de 
vragenlijst nog niet hebben ingevuld wilt u dat a.u.b. nog doen. Dit 
is de link: https://bit.ly/2VrFmuY 
 

Gezonde snack 
U mag uw kind natuurlijk een gezonde snack meegeven. Onder 
een gezonde snack verstaan wij: groentes, stukje kaas, een worst-
je of crackertje. De afspraak is wel: kinderen eten eerst het brood 
op en daarna eventueel het snackje. Geef u kinderen a.u.b. geen 
zoete koeken, etc. mee. 
 

Kinderboekenweek 
Vorige week was de start van de Kinderboekenweek en aanstaande 
vrijdag sluiten we deze af. Twee weken lang was er extra aandacht 
voor lezen en het thema van de Kinderboekenweek: Reis je mee! 
De ouders van de oudervereniging hebben ons weer geweldig ge-
holpen om de Kinderboekenweek op allerlei plaatsen in de school 
onder de aandacht te brengen. 
 
We hopen dat u ook uw kind(eren) stimuleert te lezen. Ieder kind 
heeft recht op een gratis abonnement van de bibliotheek. Maak 
daar vooral gebruik van! In het atrium hebben we een zwerfbiblio-
theek ingericht. In het grote meubel staan veel boeken die de kin-
deren mee naar huis mogen nemen om te lezen. U kunt er zelf na-
tuurlijk ook tussen kijken en een boek uitzoeken om voor te 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.  
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Ouderkamer VO 
Elke maandag organiseren de VO-scholen een ouder-
kamer VO in de bibliotheek op het Wagnerplein. Deze ouderkamer 
VO is van 9.30 uur tot 11.00 uur. Via de schoolapp (persoonlijke 
inbox) hebben de ouders van de groepen 7-8 informatie over de 
bijeenkomsten van de komende weken ontvangen. 
 

Ouderkamer De Symfonie 
Sinds enkele weken organiseert Ilke Reijnen (06-23643939 of il-
kereijnen@contourdetwern.nl) de ouderkamer De Symfonie voor 
alle ouders en verzorgers van kinderen van de beide scholen 
(Stelaertshoeve en De Sleutel)en de kinderopvang. Elke dinsdag-
ochtend van 8.15 tot 10.00 uur ben u van harte welkom om deel te 
nemen. 
 

Stichting Leergeld 
Op dinsdag 17 september was Stichting Leergeld in de ouderkamer 
om een voorlichting te geven. Steeds meer kinderen in Nederland 
kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letter-
lijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
Stichting Leergeld kan financieel ondersteunen bij zwemles, sport, 
de vrijwillige ouderbijdrage van school, een fiets 
etc. Stelaertshoeve heeft eigen formulieren van Stichting Leergeld 
die ingevuld kunnen worden voor het aanvragen van de vrijwillige 
ouderbijdrage of de kosten van het kamp. Deze formulieren kunt u 
halen bij de directie.  
Bent u niet geweest of heeft u nog vragen, kunt u altijd naar een 
inloopspreekuur (9.00-11.30 uur) in het Ronde Tafelhuis 
(bibliotheek) gaan op:  

vrijdag 18 oktober 
vrijdag 1 november 
vrijdag 15 november 
vrijdag 29 november 
vrijdag 13 december 

 
Of u gaat naar de thuisadministratie van Leergeld het wijkcentrum 
De Ypelaer (Corellistraat 10) van 13.00-15.00 uur op: 

donderdag 17 oktober 
donderdag 31 oktober 
donderdag 14 november 
donderdag 28 november 
donderdag 5 december 

 
Of u gaat vaan de Voedselbank Noord in het wijkcentrum De 
Ypelaer (Corellistraat 10) van 10.00-11.15 uur op: 
dinsdag 5 november 
dinsdag 3 december 
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Positief opvoeden 
Dinsdag 1 oktober ging Hanneke Duijkers van de GGD in de 
ouderkamer in gesprek met ouders over positief opvoeden. 
We hebben gesproken over het stimuleren van positief gedrag 
en de manier en de mate van belonen.  
Mocht u daar meer interesse in hebben, kunt u zich aanmel-
den voor de cursus Positief Opvoeden. Wat is positief opvoe-
den? Hoe ga ik in gesprek met mijn kind? Wat doe ik als een 
kind niet luistert? Hoe kan ik een kind belonen of straffen?    
De cursus is voor ouders/verzorgers kinderen van 4-12 jaar 
op donderdag van 13.00-14.15 uur op de volgende data:7, 
14, 21 en 28 november. 
De cursus wordt gegeven in de Ouderkamer De Dirigent, 1e 
verdieping MFA De Dirigent, Dirigentenlaan 27, Tilburg. 
AANMELDEN UITERLIJK DONDERDAG 31 OKTOBER bij Hanne-
ke Duijkers GGD Hart voor Brabant: 06-53889664 of 
h.duijkers@ggdhvb.nl. Er is gratis kinderoppas aanwezig.   
Deelname is gratis. 
 

Marokkaans koken 
Op dinsdag 8 oktober hebben we in de ouderkamer drie ver-
schillende Marokkaanse broodjes gemaakt en deze hebben we 
samen met Hans en Bram (directeur van de Sleutel) onder het 
genot van een kopje verse muntthee mogen proeven. Er blij-
ken toch veel overeenkomsten tussen de verschillende keu-
kens te zijn. Er was een gesprek over de hoeveelheid verant-
woordelijkheid die kinderen krijgen bij het koken thuis en op 
welke leeftijd het veilig is om kinderen een rol te geven bij het 
koken.  
 

Programma ouderkamer 
Dit is het programma van de ouderkamer (dinsdag van 8.45-
10.00 uur) na de herfstvakantie. We zien u graag! Mocht u 
zelf een thema of onderwerp hebben voor in de ouderkamer, 
laat het me dan weten. 
 
22 oktober (locatie: Atrium). Onder genot van koffie en thee 
praten we over de dingen die ons bezig houden. 
 
29 oktober (locatie bso Norlandia). Route Trenziria: We gaan 
samen in gesprek over onze eigen culturele achtergrond. 
Waar zijn we trots op en waar maken we ons zorgen over. 
Hoe verschillen we van elkaar en waar vinden we overeen-
komsten.  
 
5 november (locatie wordt nog bekend gemaakt). Voor de ou-
ders van groep 7 en 8 en overige geïnteresseerden! 
Niek de Cock komt langs om uitleg te geven over het Neder-
landse onderwijssysteem. Wat zijn de verschillende niveaus, 
welke middelbare scholen zijn er in de omgeving, wat hebben 
deze verschillende scholen te bieden. Deze bijeenkomst helpt 
u om goed voorbereid de schoolkeuze met uw kind te kunnen 
maken.  
 
12 november (locatie bso Norlandia). Samen met de jeugd-
verpleegkundige van de GGD gaan we praten over gezonde 
voeding en maken we gezonde traktaties. 
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19 november (locatie Atrium). Onder het genot van koffie en thee 
praten we over de dingen die ons bezig houden. 
 
26 november (locatie bso Norlandia). Vandaag komt een tandarts-
assistente langs om te praten over de gebitsverzorging van kin-
deren. Tandartszorg is duur, maar voor kinderen is het gratis! Je 
krijgt uitleg over hoe je er als ouder voor zorgt dat het gebit van je 
kind gezond blijft en ze er later zo min mogelijk problemen mee 
krijgen.  
 
3 december (locatie Atrium). Vandaag gaan we pepernoten bakken.  
 
10 december (locatie bso Norlandia). Vandaag gaan we verder met 
Trenziria (zie 29 oktober).  
 
17 december (locatie Atrium). Onder het genot van koffie en thee 
en iets lekkers, kijken we alvast vooruit naar de vakantie. 
 

PBS  
Na de herfstvakantie staat schoolbreed de waarde VEILIGHEID cen-
traal. Wee stellen dan een regel centraal en belonen het goede ge-
drag met de stickers en kunnen de kinderen voor een kaart met 10 
stickers een balletje halen bij de directie voor de PBS-meter tegen-
over de directie. 
 

Typetuin 
De aanmelding voor Typetuin is vorige week gesloten. Er gaan zo’n 
20 kinderen aan de slag. Mocht u of uw kind nog interesse hebben, 
stuur dan een email naar info.stelaertshoeve@tangent.nl. Zodra er 
voldoende aanmeldingen zijn kunnen we u weer aanmelden en be-
taalt u €35 voor deze deelname. 
 

EU-schoolfruit 
Dit jaar doen we weer mee aan het EU-Schoolfruitproject. We ont-
vangen 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. 
In week 46 (12 t/m 16 november) starten we met het schoolfruit. 
Tot in april (week 16) ontvangen we wekelijks schoofruit. U ont-
vangt van ons een herinnering via de schoolapp, zodat u weet van-
af wanneer u geen fruit mee naar school 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. De volgende inloop is op 
maandag 28 oktober vanaf 8.30 uur. U bent van harte welkom. Alle 
data staan in onze kalender in de schoolapp en op de website. 
 

Verkeersexamen 
Ondanks het slechte weer zij alle kinderen zijn op 25 september 
voor hun verkeersexamen geslaagd. Dat is een groot compliment 
waard. Ook willen we de zes moeders van harte danken voor hun 
hulp. Zij zaten op 3 (van de 16) posten en beoordeelden het ver-
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keersgedrag van de kinderen. Geweldig dat jullie het ver-
keersexamen mogelijk hebben gemaakt. 
 

Kom-kijken 
De afgelopen weken waren de KOM-KIJKEN-MOMENTEN. Fijn 
dat zoveel ouders op school zijn geweest om te horen en te 
zien wat er in de groep(en) van hun kind(eren) gebeurt. In de 
schoolapp vindt u presentaties die de leerkrachten hebben ge-
maakt voor het KOM-KIJKEN-MOMENT. De ouders van groep 4 
ontvangen nog een uitnodiging voor het KOM-KIJKEN-
MOMENT. Deze kon niet doorgaan vanwege ziekte van een 
van de leerkrachten. 
[afbeelding KOM-KIJKEN] 
 

Pinda– en notenallergie 
Twee van onze leerlingen hebben een ernstige 
(levensbedreigende) allergie. Een leerling heeft een levensbe-
dreigende noten-allergie en de andere leerling heeft een le-
vensbedreigende pinda-allergie. Pinda’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 
vragen we alle ouders/verzorgers om hun kinderen geen bo-
terhammen met hazelnootpasta en pindakaas mee te geven 
en geen rauwe 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 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 te-
recht 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.  
 

Stichting Tangent 
Op 1 oktober is de opvolger van Alina Kuiper gestart als nieu-
we voorzitter van het college van bestuur onze Stichting. Mar-
cel v.d. Hoven was tot die tijd werkzaam in Oost-Brabant in 
eenzelfde functie. Hij was daarnaast fractievoorzitter van het 
CDA in de gemeenteraad van Tilburg. 
 

Oudervereniging—jaarvergadering 
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.  
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