
 

 

 
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: 12 
december, 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. 

 

 

 14 november 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 november verwelkomen we Chloë, Ela en Dounia op Ste-
laertshoeve. In december starten Lux en Efe op onze school. 
Welkom allemaal! We wensen jullie veel plezier en een fijne 
schooltijd toe! 
 

Sinterklaas 
Op woensdag 4 december ontvangen we Sinterklaas op 
school. Wij volgen ook de verhaallijn van het Sinterklaasjour-
naal van de NTR. Afgelopen dinsdag was de eerste aflevering 
van het Sinterklaasjournaal.  
  

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen kinderen drie porties 
groente en fruit per week. Wij doen mee mee aan EU-
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Schoolfruit! In deze 20 weken hoeven uw kinderen zelf geen 
groente en fruit mee te brengen naar school op woensdag, donder-
dag en vrijdag.  
 
Op deze website (https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-
EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm) kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief voor ouders en vindt u leuke tips over fruit en gezond 
trakteren   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leesmateriaal 
Voor ons leesonderwijs zijn wij op zoek naar verschillende soorten 
leesmateriaal. Denk hierbij aan  
• kindertijdschriften, zoals: Meidenmagazine, Tina, Donald 

Duck, Quest Junior, National Geografic (Junior), PANNA!, Wild 
van Freek, Penny, Zo zit dat, Cosmo Girl, GIRLZ, Voetbal In-
ternational en Autoweek.  

• moppenboekjes  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


 

 

• stripboeken, zoals Donald Duck, Suske en Wiske, Jan Jans en 
de kinderen etc.  

 
Mocht u dit leesmateriaal hebben en doet u er niks meer mee dan 
willen wij het graag op school hebben. Graag bij Juf Hanane in 
groep 1-2D afgeven.   
  

Juffrouw Jacqueline gaat met pensioen 
Na ruim 45 jaar met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt te 
hebben, ga ik 21 november met pensioen. Ik ben in april 1974 be-
gonnen in Tilburg Noord op bs De Schakel aan de Gluckstraat. 
Daarna heb ik een aantal jaren aantal jaren op bs. De Vlashof ge-
werkt. In 1982 ben ik moeder geworden en de eerste duobaan in 
Tilburg Noord begonnen. Dit was ook op bs. De Schakel. Deze 
school is afgebroken en er zijn daar nu huizen gebouwd. In 1993 is 
De Schakel gefuseerd met bs. Stelaertshoeve. De school stond 
toen aan de Beethovenlaan. Later is er een nieuwe school gebouwd 
aan de Eilenbergstraat.  
Mijn hart gaat uit naar kleuters en ik heb bijna altijd groep 1-2 ge-
draaid. In 45 jaar zijn er natuurlijk veel veranderingen geweest. Er 
was een aparte kleuterschool en een lagere school. Deze 2 werden 
samengevoegd en werd een basisschool. De kinderen en ouders 
zijn mondiger geworden en het digitale tijdperk is in deze periode 
ingetreden. Er moesten handelingsplannen en groepsplannen ge-
maakt worden en er kwam passend onderwijs. Er zijn veel meer 
regels gekomen. Ook zijn er veel meer verschillende culturen op 
school gekomen. Dit schooljaar zijn weer veranderingen gekomen 
op onze school. Gelukkig is er beweging in het onderwijs, want stil 
staan is achteruitgang, en ik heb hier altijd goed mee om kunnen 
gaan. Ik vind het heel belangrijk dat kleuters kunnen spelen en 
daardoor gaan leren. Spelend leren.  
Nu ga ik aan een nieuwe leeftijdsfase beginnen. Wij zijn een nieuw 
huis aan het bouwen en daar zal ik voorlopig veel mee bezig zijn. 
Ook krijg ik wat meer tijd voor mijn kleinkinderen en mijn hob-
by’s.  
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het vertrouwen en ik 
zal de school zeker gaan missen. Het allerbeste en misschien tot 
ziens,  
Juf Jacqueline.  
 

Vakantietoernooideelnemer van het jaar 
Delano Damen van onze school (5-6d) is de Vakantietoernooideel-
nemer van het schooljaar 2018-2019. Delano heeft als enige deel-
nemer in het afgelopen schooljaar aan alle vijf de Vakantietoer-
nooien deelgenomen. Dit is een erg bijzondere prestatie! Hij ver-
diende het daarom om in het zonnetje gezet te worden. Sylvia van 
Trier (Projectleider Vakantietoernooien van het Sportbedrijf) kwam 
langs bij zijn gymles om hem te feliciteren en een welverdiende 
beker te overhandigen.  
 

Schoolapp 
Het bedrijf dat door Tangent geselecteerd is om alle scholen te 
voorzien van dezelfde app is voortdurend bezig zaken te ontwikke-
len. Binnenkort komt er weer een nieuwe update met daarin een 
aantal wijzigingen. Het is daarom belangrijk om de schoolapp te 
updaten. Mocht u problemen hebben met de schoolapp kunt u het 
beste de schoolapp verwijderen en opnieuw te installeren. Meestal 



 

 

zijn de problemen daarmee verholpen. Lukt dat niet, dan kunt 
u altijd contact opnemen met Frank Storm, zodat het pro-
bleem snel wordt opgelost.  
  

Jaarvergadering Oudervereniging 
Op donderdag 28 november is de jaarvergadering van de ou-
dervereniging. Op deze jaarvergadering wordt ook verant-
woording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. U 
bent van harte welkom op deze vergadering. De vergadering 
is op school om 20.00 uur.   
 

Voorleeshalfuurtje Bibliotheek Wagnerplein 
Op donderdag 21 november gaan we voorlezen aan peuters in 
de Bibliotheek Wagnerplein. Het voorleeshalfuurtje is iedere 
derde donderdag van de maand om 10.00 uur en is gratis. 
Peuters en hun ouders of opa’s en oma’s zijn van harte wel-
kom. 
 
Voor het voorleeshalfuurtje van 21 november hebben we een 
heel toepasselijk prentenboek klaarliggen: ‘Fien en Milo in de 
herfst’. In de voorleeskist zitten, naast het prentenboek van 
Pauline Oud, allemaal leuke attributen uit het boek. 
 
Het is herfst. Konijntje Fien en haar vriendje muis Milo gaan 
naar het bos om kastanjes, herfstblaadjes en dennenappels te 
zoeken. Maar eerst moeten ze moeilijke keuzes maken: wat 
nemen ze mee om alles in te doen en wat trekken ze aan? 
Zullen ze een badpak aandoen of toch maar een regenjas en 
laarzen. In het bos vinden ze heel veel herfstblaadjes en thuis 
maken ze iets moois van alles wat ze hebben verzameld.  
We starten met het verhaal over Fien en Milo en daarna mo-
gen de kinderen actief meespelen met de materialen uit de 
voorleeskist.  
 
Kom je luisteren en meedoen?  
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is natuurlijk erg 
gezellig, maar ook van groot belang voor de taalontwikkeling 
van een kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen 
hebben namelijk een grotere woordenschat.   
Aanmelden is niet nodig.  
  

AVG  
Enige tijd geleden heeft u een email ontvangen met een link 
waarmee u in een vragenlijst kon aangeven of u ons toestem-
ming geeft via de app foto’s te verspreiden. De foto’s worden 
alleen in de beschermde omgeving van onze schoolapp ge-
plaatst. Veel ouders hebben de vragenlijst over deze AVG al 
ingevuld, maar helaas nog niet iedereen. Wilt u de vragenlijst 
a.u.b. invullen. Als u zodat we weten. Daarom opnieuw het 
verzoek vul de lijst in via deze link.  
  

Stagiaires 
Dit schooljaar zijn er heel wat stagiaires op school:  
• in team 1-2: Isra Ece Alakus (ROC Tilburg)  
• in team 3-4: Humeyra Basar, Jainy Wouters, Ha-

na Ahajjam en Emirhan Akkaya (ROC Tilburg).  
• in team 7-8 : Bo van Dun en Nick Verhoekx (ROC Til-



 

 

burg).  
• bij de intern begeleiders: Yannick Spruyt en Gulay Karacaoglan 

(Fontys Hogeschool)  
• bij de ICT-coördinator: Mahdi Al-Mosawy (ROC Tilburg)  
 
In deze editie stellen zich voor:  
 
Hallo, ik ben Hümeyra. Dit schooljaar loop ik stage op bs. Ste-
laertshoeve in groep 4B. Ook ben ik soms te vinden in de groepen 
3 om te helpen. Ik werk in kleine groepjes op de gang. Hierbij help 
ik de kinderen met hun opdrachten en leg ik het extra uit als ze het 
niet snappen. Verder help ik kinderen in de klas als ze vragen heb-
ben en loop ik rond voor extra hulp.  Ik ben 19 jaar oud en studeer 
voor onderwijsassistente. Momenteel zit ik in leerjaar 2 op het ROC 
Tilburg. Op stage leer ik veel en vind het hartstikke leuk om te 
werken met kinderen. Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met 
mijn familie en vrienden. Ook doe ik aan fitness omdat ik het leuk 
vind en natuurlijk fit wil blijven. Tot nu toe vind ik het een hele leu-
ke stage en ik hoop in de toekomst nog veel ervaringen op te doen 
op deze school.   
  
Dag allemaal, ik ben Gülay (23). Wellicht hebben jullie mij al eer-
der gezien. Sinds begin dit schooljaar loop ik op donderdag stage 
bij de Stelaertshoeve, in groep 3B. Ik ben eerstejaarsstudente Pe-
dagogiek aan de Hogeschool Fontys. Naast mijn studie werk ik als 
woonondersteuner bij Amarant. Mijn interesse om met kinderen te 
werken werd steeds groter. Ook vond ik het werken met hart en 
ziel steeds belangrijker worden. Dit heeft mij doen besluiten om 
het juridische werkveld gedag te zeggen. Daarnaast vind ik het be-
langrijk om te genieten van mijn vrije tijd. Ik vind het fijn om 
mooie momentente verzamelen met familie en vrienden.  
 
Hallo ik ben Bo. Vanaf 5 november kom ik hier stage lopen tot en 
met 1 juli. Ik zal aanwezig zijn op de dinsdag en de woensdag. Mijn 
naam is Bo van Dun en ik ben 16 jaar oud. Ik ben dit jaar begon-
nen aan de opleiding onderwijsassistente aan het ROC. De opleidin-
gen bevalt mij heel goed, ik wordt goed begeleid en ik krijg leuke 
lessen. Het lijkt me heel leuk om bij jullie op school aan de slag te 
gaan en ik ben om deze reden dan ook heel enthousiast. Dit is een 
van mijn kwaliteiten. Daarnaast ben ik behulpzaam en initiatiefrijk. 
Dit lijken mij mooie eigenschapen om in te zetten gedurende de 
stage. Ik hoop een prettige samenwerkingen tegemoet te gaan. Als 
jullie nog vragen hebben of mij willen bereiken mag dat altijd via 
mijn e-mail adres, 40180339@ogt013.nl. Ik hoop jullie graag te 
ontmoeten  
  
Hallo ik ben Nick. Vanaf 5 november 2019 t/m 1 juli 2020 loop ik 
stage op deze school. Dit is wekelijks elke dinsdag en woensdag.  
Mijn Naam is Nick ik ben 16 jaar oud en woon met mijn vader en 
moeder in Tilburg. Ik vind het heel erg leuk om met kinderen om te 
gaan, ze wat te leren en plezier te laten hebben. Ook vind ik het 
geweldig om met muziek bezig te zijn. Zelf speel ik dan ook gitaar 
en zing ik erbij. Later als onderwijsassistent/leraar zou ik het ook 
hartstikke tof vinden om mijn muzikale kant toe te laten passen in 
het onderwijs. Nu zit ik in het 1e jaar van de opleiding onderwijsas-
sistent op het ROC in Tilburg. Zelf heb ik er dan ook heel erg veel 
zin in om aan de slag te gaan als stagiaire, en de kinderen een 
leerzaam maar vooral leuk schooljaar te laten hebben.   



 

 

  
En als de kinderen een fijn gevoel hebben heb ik het ook!  
  
Hoi! Ik ben Jainy. Ik ben onderwijsassistente in opleiding in de 
groepen 3 en 4. Misschien heeft u mij al een keertje gezien, 
maar bij deze vertel ik graag nog iets meer over mezelf. Ik 
ben 17 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent aan 
het ROC Tilburg. In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen 
doen met mijn vriendinnen. Ook ga ik een keer in de week 
kickboksen, dit vind ik erg leuk om te doen en ik kan er ook 
mijn energie in kwijt. In de groepen 3 en 4 kunnen de kin-
deren tijdens de lessen met vragen bij mij terecht. Ik help de 
kinderen dan om zelf een oplossing te bedenken voor het pro-
bleem. Ook begeleid ik soms kleine groepjes kinderen bij het 
maken van opdrachten. Tot nu toe heb ik al veel geleerd van 
mijn stage en ik ben benieuwd welke ervaringen mij nog te 
wachten staan.   
  
In de volgende editie van het Stelaertshoeve Journaal stellen 
de andere stagiaires zich voor.  
  

Ouderkamer VO 
Elke maandag organiseren de VO-scholen een ouderkamer VO 
in de bibliotheek op het Wagnerplein. Deze ouderkamer VO is 
van 09.30 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.   
De komende maandagen is het programma vindt u hiernaast.  
 

Ouderkamer De Symfonie 
Sinds enkele weken organiseert Ilke Reijnen (06-23643939 
of ilkereijnen@contourdetwern.nl) de ouderka-
mer De Symfonie voor alle ouders en verzorgers van kinderen 
van de beide scholen (Stelaertshoeve en De Sleutel) en de kin-
deropvang.  Elke dinsdagochtend van 08.15 uur tot 10.00 uur 
ben u van harte welkom om deel te nemen.   
  

Stichting Leergeld 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële re-
denen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsge-
nootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zij-
lijn. 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 Leer-
geld die ingevuld kunnen worden voor het aanvragen van de 
vrijwillige ouderbijdrage of de kosten van het kamp. Deze for-
mulieren kunt u halen bij de directie.  
 
Bent u niet geweest of heeft u nog vragen, dan kunt u altijd 
naar een inloopspreekuur (09.00 uur—11.30 uur) in het Ron-
de Tafelhuis (bibliotheek) gaan op:   
• vrijdag 15 november   
• vrijdag 29 november   
• vrijdag 13 december   
 
Of u gaat naar de thuisadministratie van Leergeld het wijkcen-



 

 

trum De Ypelaer (Corellistraat 10) van 13.00 uur tot 15.00 uur 
op:   
• 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 3 december   
  

Interactieve avond cyberpesten 
Op woensdag 20 november organiseert de bibliotheek voor ou-
ders van de kinderen uit groep 7 en 8 een interactieve avond 
over cyberpesten. Tijdens deze avond in de Week tegen de Kin-
dermishandeling krijgen ouders inzicht in de veelheid aan apps 
waar jongeren gebruik van maken. Ook hebben ze deze avond 
aandacht voor als het misgaat. Waar ouders terecht kunnen en 
geholpen worden. Ze zoemen in op de actualiteit van mensen-
handel en seksuele en criminele uitbuiting van minderjarigen 
op lokaal en landelijk niveau. De avond is onderdeel van Task-
force Kindermishandeling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pepernotenfeest 
De Sint is bijna weer in het land en daarom vieren we het Pe-
pernotenfeest! We gaan samen pepernoten bakken. De kin-
deren mogen zakjes versieren waar ze die heerlijke verse lek-
kernijen in kunnen bewaren. Er is muziek, vertelling en natuur-
lijk een spannend verhaal over de avonturen van de Sint. Want 
ja… die is zijn letters kwijt… Helpen jullie hem zoeken?  
• Woensdag 20 november 15.00-17.00 uur Pepernotenfeest 

Wagnerplein, in de grote zaal en werkplaats. Graag aan-
melden via: wagnerplein@bibliotheekmb.nl.  

• Zondag 24 november 13.00-15.00 uur Pepernotenfeest 
LocHal, bij de treintafels. Aanmelden is niet nodig.  

• Woensdag 27 november 15.00-17.00 uur Pepernotenfeest 
Heyhoef, in de bibliotheek en cursusruimte Graag aanmel-
den via: heyhoef@bibliotheekmb.nl  
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