
 

 

 
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: 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. 

 
  

 

 12 december 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 december zijn Lux, Joanna, Jessie en Efe op onze school 
gestart. In januari starten Nabil, Narmin, Lucie, Yoeri, Isabel-
la, Dastan, Selim, Bernice, Ayah en Elin op Stelaertshoeve. 
Welkom allemaal! We wensen jullie veel plezier en een fijne 
schooltijd toe! 
 

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen: jassen, gymschoe-
nen, etc. De gevonden voorwerpen liggen vanaf volgende 
week donderdag uitgestald in de conciërgeruimte beneden. 
Wilt u eerder kijken, dan kan dat ook. De gevonden voorwer-
pen staan onder de trap bij de ingang aan de parkeerplaats. 
 

http://www.stelaertshoeve.nl


 

 

Sinterklaas 
De werkgroep Sint heeft er weer een mooi feest van gemaakt. 
Zonder onze oudervereniging en andere ouders die hebben gehol-
pen was het feest niet mogelijk geweest. Allemaal hartelijk dank! 
 

Kerstmis 
De Sint is het land uit, dus op naar het volgende feest...KERSTMIS. 
Deze laatste twee weken staan in het teken van het kerstthema 
SAMEN ZIJN. De kerstwerkgroep heeft een passend thema geko-
zen. Dit thema past bij de kerstgedachte en bij onze school. SA-
MEN ZIJN past bij de manier waarop wij ons onze school organise-
ren, past bij de wijze waarop de leerkrachten en de kinderen van 
onze vier teams dagelijks bezig zijn en SAMEN ZIJN past bij onze 
visie waarin wij samen met ouders onze kinderen helpen zich te 
ontwikkelen op onze school. 
  
De komende dagen werken de groepen aan dit thema en bereiden 
ze zo de speciale dag van 19 december voor. Dat gebeurt door het 
kerstverhaal te vertellen en kerstliedjes te (leren) zingen. Ook ma-
ken alle kinderen kerstkaarten. De kinderen van de groepen 1-2 
brengen deze kaarten naar ouderen in de Heikant. De kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 maken kaarten voor ouderen die we op 
donderdag 19 december naar de kerk brengen. 
  
Op donderdag 19 december gaan de kinderen tot 12.00 uur naar 
school. Ze zijn ’s middags vrij en vanaf 16.50 uur komen ze weer 
naar school. We vragen onze ouders om hun kind 5 hapjes mee te 
geven voor het ‘kerstdiner’ in hun groep. 
  
Bij iedere groep hangt er een intekenlijst voor de 5 hapjes per 
kind. Voor de hapjes vragen we onze ouders met het volgende re-
kening te houden: 
- geef geen pindakaas en noten mee vanwege de allergie van een 
aantal kinderen 
- een groot aantal kinderen mag geen varkensvlees (halal-hapjes). 
- kinderen van groep 3 t/m 8 nemen zelf een bord en beker
(plastic!) en bestek mee. Denk er aan om hun naam er op te zet-
ten (plakbandje). 
  
Op 19 december verwachten we alle kinderen vanaf 16.50 uur 
weer op school.  Ze brengen hun hapjes naar hun klas. Alle hapjes 
staan dan in het klaslokaal als een kerstbuffet bij elkaar. 
Om 17.15 uur verzamelen we bij de ingang bij het parkeerplaats 
voor de lichtjestocht. De leerlingen van de groepen 7-8 lopen voor-
aan met de kinderen van de groepen 1-2. We lopen dan (ieder met 
een lichtje) naar de kerk om de kerkstal te bekijken. We worden 
daar muzikaal ontvangen door het schoolorkest. We zijn om onge-
veer 18.00 uur terug op school en starten dan met het 'kerstdiner'. 
Om 18.45 uur halen de ouders hun kind op in de klas. Als ouders 
hun kind in de klas ophalen, kunnen de leerkrachten het overzicht 
houden. 
 

Dank je wel van juf Jacqueline 
Ik wil alle kinderen, leerkrachten, ouders bedanken voor het on-
vergetelijke afscheid van basisschool Stelaertshoeve op 20 novem-
ber. Dank je wel voor de feestelijke ontvangst van alle kinderen in 
de gang, voor de sfeervolle afscheidsviering met alle kinderen van 



 

 

de onderbouw en alle kinderen van de school die bij mij in de 
groep gezeten hebben, voor het lied, de speech, de mooie bloe-
men, tekeningen en cadeaus. Het was hartverwarmend. 
Op naar een nieuwe periode in mijn leven. Nogmaals heel hartelijk 
bedankt en het ga jullie allemaal goed. Groeten, Jacqueline. 
 
 

Oudervereniging 
De maand december is een feestmaand op school. Alle festiviteiten 
op school kunnen alleen doorgaan omdat onze oudervereniging 
zich hiervoor inzet. Ons team kan niet zonder de hulp van de ou-
dervereniging. 
 
Onze oudervereniging is op zoek naar uitbreiding en hoopt dat er 
meer ouders willen helpen. Dat kan op verschillende manieren: 
• door in het bestuur mee te helpen 
• door in een werkgroep mee te helpen (kinderboekenweek, 

sint, kerst, carnaval, pasen/sponsorloop, sportdag, sporttoer-
nooien). 

• door te helpen bij een of meer festiviteiten. 
Er zijn dus allerlei mogelijkheden om mee te helpen om voor de 
kinderen leuke activiteiten te organiseren. Neem contact op met de 
oudervereniging en geef aan wat u zou kunnen doen. Alle hulp is 
welkom! Het emailadres van de oudervereniging is: 
ov.stelaertshoeve@gmail.com 
 

Decemberverslag 
Zoals u de afgelopen jaren gewend bent ontvangt u over de kin-
deren in de groepen 3 t/m 6 het zgn. decemberverslag.  
De informatie in het decemberverslag bestaat niet uit punten of 
een gemiddelde, maar uit een korte beschrijving van drie punten: 
• het welbevinden (hoe voelt en gedraagt uw kind zich inde klas 

en op school),  
• de resultaten (hoe gaat het met het leren), en  
• tips voor thuis (hoe kunt u uw kind thuis helpen).  
De ouders van de kinderen van de groepen 7-8 ontvangen een iets 
ander verslag. Deze groepen werken voor het eerst met een port-
folio en in dat portfolio is ook een waarderingslijst opgenomen. De 
leerkrachten ronden hun decemberverslag op vrijdagmiddag 20 de-
cember af en versturen deze per e-mail naar de ouders. Ouders 
waarvan we geen emailadres hebben ontvangen het decemberver-
slag per post. 
 

Toestemming beeldmateriaal 
De nieuwe wet op de privacy, die vorig jaar van kracht is gewor-
den, vereist dat we toestemming van ouders moeten hebben om 
foto’s te mogen publiceren. Met name in het gebruik van de school-
app is dat bijzonder van belang. Op de website of nieuwsbrief komt 
dit slechts sporadisch voor. Daarom hebben we enige tijd geleden 
gevraagd via deze link https://bit.ly/2YDmFq1 een digitale vragen-
lijst in te vullen. Inmiddels hebben ouders van 223 kinderen de lijst 
ingevuld. Op dit moment hebben we 401 leerlingen. Dat betekent 
dat we van de ouders van 178 kinderen nog geen informatie heb-
ben. Als u de vragen nog niet ingevuld voor uw kind(eren) vragen 
we u om dit alsnog te doen. 
 

Instroomgroep 

mailto:ov.stelaertshoeve@gmail.com
https://bit.ly/2YDmFq1


 

 

Na de kerstvakantie starten we met de instroomgroep. Deze 
groep is van maandag t/m donderdag op school. De ouders 
van de kinderen die in de instroomgroep worden geplaatst zijn 
hierover vorige week geïnformeerd. De instroomgroep wordt 
geleid door juf Petra (en op woensdag door juf Charlotte).  
 

Fietsenstalling hoofdingang 
Onze kinderen maken gebruik van de fietsenstalling bij de 
grote parkeerplaats. De fietsenstalling bij de hoofdingang van 
de MFA De Symfonie is niet voor onze kinderen, maar voor de 
personen die in De Symfonie werken. 
 

Vervangingsproblematiek 
De meeste ouders hebben ervaren dat het lerarentekort tot 
gevolg heeft dat we regelmatig geen vervanging hebben voor 
een zieke collega. We werken met het stappenplan vervanging 
als een collega afwezig is. Kort samengevat zegt het stappen-
plan: 
1. we vragen een vervanger aan in de vervangerspool van 

Tangent 
2. als dat niet lukt vragen we een vervanger in de vervan-

gerspool Midden-Brabant 
3. als dat niet lukt, kijken we of we intern zo kunnen schui-

ven dat iemand de groep overneemt. 
4. als dat niet lukt, verdelen we de groep over de andere 

groepen, 
5. als dit ook niet mogelijk is (of al is gedaan op de vorige 

dag) vragen we ouders hun kind thuis te houden. 
In deze eerste helft van het schooljaar hebben we het stap-
penplan 51 keer toegepast, omdat collega’s ziek waren, verlof 
hadden of een studiedag hadden. Die 51 dagen zijn als volgt 
opgelost: 
• 19 maal is de vervanging intern opgelost; 
• 24 maal is een vervanger ingezet; 
• 4 maal is een groep opgedeeld; 
• 4 maal is een groep naar huis gestuurd. 
We vinden het belangrijk dat we onze ouders laten zien hoe 
we proberen het onderwijsproces in alle groepen goed te laten 
verlopen als er een collega afwezig is. We lezen ook graag uw 
ervaring en mogelijke tips en verbeterpunten. U kunt via deze 
link (https://bit.ly/2YC9p4R) ons dat laten weten. 
 
De directie vindt dat we ons stappenplan vervangingen op-
nieuw tegen het licht moeten houden. Dat heeft te maken met 
een aantal zaken: 
1. In januari starten we met een instroomgroep, omdat we 

nu de huidige groepen niet groter willen laten worden. 
Dit heeft tot gevolg dat we bij afwezigheid van een leer-
kracht in team 1-2 de kinderen niet over de bestaande 
groepen kunnen verdelen. Stap 4 in ons stappenplan 
vervangingen (zie boven) is dan niet meer mogelijk. Als 
we geen vervanger kunnen vragen we ouders om hun 
kind(eren) thuis te houden. We melden ouders dit zo 
vroeg mogelijk. Het liefst op de voorafgaande dag, maar 
dat is niet altijd mogelijk. Als we pas dezelfde ochtend 
een oplossing moeten zoeken ontvangen de ouders voor 
08.00 uur bericht via de schoolapp en de e-mail. 

https://bit.ly/2YC9p4R


 

 

2. We hebben de laatste weken gemerkt dat een verdeling van 
een groep bij de kinderen van de groep ook voor onrust en 
zelfs stress zorgt.  

3. Die onrust ontstaat ook in de groepen waarin de ‘verdeelde’ 
kinderen worden geplaatst;  

4. De onrust en stress zorgt weer voor extra werkdruk bij de 
leerkrachten die de ‘verdeelde’ kinderen ontvangen.  

 
In de MR-vergadering van 28 januari bespreken we met de MR de 
nieuwe situatie en de mogelijke aanpassingen van het stappenplan 
vervangingen. Daarbij bespreken we ook de reacties die we van 
onze ouders hebben ontvangen via de genoemde link. 
 

Wat te doen bij onrust rondom uw kind 
De afgelopen weken hebben meerdere leerkrachten om 8.30 uur bij 
hun leslokaal bezoek gekregen van ouders die vanwege een inci-
dent met hun kind de leerkracht wilden spreken. 
We snappen uiteraard dat het die ouders hoog zit en ze een ge-
sprek willen met de leerkracht. Toch vragen we u om in zo’n situa-
tie niet naar de leerkracht te gaan. De directie heeft met de leer-
krachten afgesproken, dat zij ouders in deze situatie doorsturen 
naar de directie. De directie gaat graag met u in gesprek. 
De leerkrachten moeten om 8.30 uur met het onderwijs in hun 
groep starten. Uiteraard willen ze helpen een situatie op te lossen, 
maar wel op een later moment.  
 

Gezonde school 
Stelaertshoeve heeft het vignet Gezonde School op basis van de 
thema’s Bewegen en Sport. We overwegen ook om te gaan werken 
aan het thema VOEDING.  
We merken in toenemende mate dat er discussies zijn over de 
lunch, de tussendoortjes, het fruit en de traktaties. Vastgelegd be-
leid hierover hebben we niet. Wel maken we gebruik van het EU-
schoolfruit programma en we communiceren regelmatig op ver-
schillende manieren, dat we: 
• bij verjaardagen graag gezonde traktaties zien;  
• verwachten dat ouders voor de lunch gezonde producten en 

beleg meegeven;  
• vragen geen pindakaas en notenpasta mee te geven i.v.m. de 

levensbedreigende allergieën van enkele kinderen;  
• dat er kinderen zijn die geen varkensvlees mogen;  
• dat er kinderen zijn die geen snoepjes met gelatine mogen 

omdat dit van varkensvlees wordt gemaakt.  
We hebben geen afspraken vastgelegd in beleid:  
• waarom we belang hechten aan gezonde voeding;  
• wat ongezonde producten zijn;  
• hoe we kinderen voorlichten over gezonde en ongezonde pro-

ducten;  
• wat te doen als een kind ongezonde producten heeft;  
• hoe we dit naar ouders communiceren.  
Door beleid te maken rondom VOEDING willen we iedereen meer 
duidelijkheid geven. Daarnaast gaan we in gesprek met de GGD en 
willen we de ouderkamerbijeenkomsten op dinsdagochtend betrek-
ken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. U kunt nu ook al reage-
ren en ons te helpen dit beleid te formuleren via deze link (https://
bit.ly/2sitZuK). In de MR-vergadering van 28 januari staat dit ook 
op de agenda.  

https://bit.ly/2sitZuK
https://bit.ly/2sitZuK


 

 

Schoolapp 
Bij een aantal ouders heeft onze schoolapp het icoontje van 
een andere school. Dat is aangepast, maar waarschijnlijk nog 
niet bij iedereen zichtbaar, omdat de telefoon een aantal gra-
fische instellingen blijft onthouden. Om het icoontje te veran-
deren kunt u de App het beste een keer verwijderd van de te-
lefoon en opnieuw installeren. 
Op een Android telefoon is het belangrijk om eerst de cache 
van de App een keer te legen. Dat gaat als volgt: 
• Open het instellingenmenu van de telefoon. 
• Selecteer Apps. 
• Zoek de Assurantie App op en selecteer deze. 
• Kies vervolgens Opslag. 
• Druk op vervolgens op Cache legen. 
• Druk vervolgens op gegevens wissen. 
Daarna verwijdert u de schoolapp en download en installeert u 
deze opnieuw. 
 

Stagiaires 
In de editie van november stelde zich vier stagiaires aan u 
voor (Gülay, Bo, Nick en Hümeyra). In deze editie stellen Isra, 
Emirhan, Mahdi, Hanan en Yannick zich voor. 
 
Ik ben Isra Alakus. Ik ben de onderwijsassistente-stagiaire 
bij uw kind in klas 1-2A en 1-2E. Sinds 3 september 2019 
kom ik hier wekelijks stage lopen op dinsdag en donderdag. 
Op dinsdag sta ik in 1-2A bij juf Suzan in klas en op de don-
derdagen in 1-2E bij juf Lisanne. Ik studeer op het ROC Til-
burg en zit nu in mijn tweede jaar van de opleiding onderwijs-
assistente. In mijn vrije tijd speel ik graag Turkse gitaar, doe 
ik aan kalligraferen en water marmeren en lees heel graag 
sciencefiction en fantasyboeken. Verder ben ik heel enthou-
siast en heb ik snel een goede band met kinderen. Al ben ik 
bijna 6 jaar stagiaire/helpende hand bij de moskee, wil ik le-
ren hoe ik de kinderen nog beter kan helpen. Ik kijk er naar 
uit om een leuk en leerzame jaar hier te hebben. Naast Su-
zan/Lisanne sta ik ook altijd paraat om samen met u, uw kind 
te helpen ontwikkelen. 
 
Hallo ik ben Emirhan. Ik ben onderwijsassistent op deze 
school, momenteel zit ik in het eerste leerjaar aan de oplei-
ding onderwijsassistent. Ik loop elke week stage en vind het 
heel goed gaan, en vind het ook heel leuk. Er zijn bepaalde 
lessen waarbij ik moet helpen aan kinderen die nog moeite 
hebben met bepaalde opdrachten, ik begeleid ook groepen 
waarbij hulp nodig is voor leerlingen die hulp nodig hebben 
met de opdrachten. Ik help ook leerlingen die in de klas een 
vraag niet snappen dus daarbij help ik ook. Doordat ik behulp-
zaam ben vind ik het daarom ook belangrijk, dat ik de leer-
lingen kan helpen met de opdrachten die ze niet snappen of 
lastig vinden. Daarnaast zou ik het ook leuk heel leuk vinden 
om de les uit te leggen aan de leerlingen zodat ze weten hoe 
de ze de opdrachten moeten maken. En als hobby sport ik 
heel graag, zoals voetbal, basketbal en meer. 
 
Ik ben Mahdi Al-Mosawy, 18 jaar oud en ik doe de opleiding 
ICT aan het ROC Tilburg. ICT staat voor Informatie en Com-



 

 

municatie Technologie. Ik zorg er voor dat de computers, 
touchscreens en chromebooks op Stelaertshoeve goed wer-
ken. Ik lees en bekijk veel dingen over de ICT in mijn vrije 
tijd, en naast ICT sport ik ook. Ik doe aan fitness en kickbok-
sen. Dat doe ik twee tot vier keer in de week. Ik game ook 
best veel en ik volg ook ik het nieuws, zoals soms Zondag met 
Lubach. 
 
Mijn naam is Hanan Ahajjam en ik ben 16 jaar oud. Ik zit op 
het ROC in Tilburg en ik volg de opleiding onderwijsassistente 
in het eerste leerjaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen, 
omdat ik ervan hou om met kinderen te werken en ik ze niet 
alleen wou verzorgen. Ik wil ze kunnen helpen als ze vragen 
hebben en ik wil ze kunnen ondersteunen in hun ontwikkel-
proces. Ik ben op dinsdag en woensdag op school. Tot nu toe 
vind ik de opleiding wel bij mij passen en ben ik blij dat ik de-
ze keuze heb gemaakt. 
 
Mijn naam is Yannick Spruyt, 19 jaar en doe de HBO-
opleiding pedagogiek. Ik loop stage bij juf Bernice en ben 
vooral in groep 1, 2 en 3. Ik help de juf in de klas. Ik vind het 
superleuk om met kinderen te spelen en ze te helpen als ze 
iets lastig vinden. Ik kom uit Zeeland, maar woon sinds sep-
tember in Tilburg. Ik hou er van om gezellig wat met vrienden 
en of familie te gaan doen. Mijn hobby’s zijn autorijden, met 
familie zijn en af en toe een drankje doen. 
 

MR 
Sinds dit schooljaar heeft de MR een andere samenstelling. 
Anouk van Esch is de voorzitter en Janneke Rosenhart is de 
secretaris. De andere leden zijn Rob van Boxtel, Kadriye Erdo-
gan en Cindy Gerritsen (namens de ouders) en Hanane Dihi, 
Saskia Maes en Angelique van Schaijk (namens het team). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
Na de herfstvakantie zijn de leden van de leerlingenraad ge-
kozen. De volgende leerlingen zijn door hun groep als verte-
genwoordiger gekozen: Brooklyn (5-6A), Abdussamed (5-6B), 
Tyzo (5-6C), Damian (5-6D), Hiranur (7-8A), Manon (7-8B), 
Ashwina (7-8C), Milan (7-8D). 
Op 15 november was de eerste vergadering met de directie 
en op 13 december is de tweede vergadering. Op 3 december 
kreeg onze school bezoek van onze nieuwe voorzitter van het 
college van bestuur, dhr. Marcel v.d. Hoven. Een aantal kin-



 

 

deren van de leerlingenraad maakten kennis met hem en met mw. 
Marion van Herk. Onze nieuwe Tangentbeleidsmedewerker Onder-
wijsontwikkeling en Kwaliteit. 

 

Werkgroep verkeer 
De beide scholen in de MFA De Symfonie werken samen aan de 
verkeersveiligheid rondom De Symfonie. We hebben hiervoor o.a. 
een gezamenlijke werkgroep. Om in kaart te brengen waar, wan-
neer en hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd vragen we 
onze ouders naar hun ervaringen en ideeën over de verkeersveilig-
heid. U kunt uw reactie aan ons sturen via deze link: https://
bit.ly/38uDDvd 
 

Zaalvoetbaltoernooi 2 januari 
Ook dit jaar vertegenwoordigen maar liefst 6 teams Stelaertshoeve 
tijdens het vakantiezaalvoetbaltoernooi op donderdag 2 en vrijdag 
3 januari.  
Aan alle coaches die zich hebben opgegeven: ongelofelijke dank 
dat jullie willen coachen. Zonder jullie hadden de kinderen niet 
kunnen voetballen! 
 
Daarnaast zeggen wij tegen iedereen: Trek die spandoeken maar 
weer uit de kast, smeer jullie kelen, kom de teams gezellig aan-
moedigen en supporter ze naar de overwinning! We wensen ieder-
een een gezellig maar bovenal sportief toernooi toe! 
 
Dit zijn de teams:  
 
Team Stelaertshoeve 1 
Jamal Abdillahi 3A, Sofie de Man 3A, Ahmed Lahraoui 3B en Erdem 
Yildiz 3B. Zij spelen donderdag 2 januari om 09.00 uur en 10.15 
uur. Waar: T-Kwadraat, Olympiaplein 382 in Tilburg 
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Team Stelaertshoeve 2 
Maud van Biezen (4A), Luc van Gerwen (4A), Mateusz Novicki 
(4A), Stijn van Rijswijk (4A) en Mikail Aydin (4A).  
Zij spelen donderdag 2 januari tussen 11.00 uur en 12.30 uur 
Waar: T-Kwadraat, Olympiaplein 382 in Tilburg 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Team Stelaertshoeve 3 
Tyzo van Beek (5C), Eda Erdogan (5C), Rami Allach (5D), Ghazal 
Kharfan(5B), Ties Akkersmans (6B), Imrane Akatouh (6B), Abdus-
samed Çakan (6B) en Joeri van Berkel (6B). 
Zij spelen donderdag 2 januari tussen 09.00 uur en 10.30 uur  
Waar: Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1 in Tilburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Stelaertshoeve 4  
Elena Punt (6A), Chris Hensen (6C), Wesley vd Berk (6C), Jimmi 
Sijogo (6C), Merdan Aliy Altin (5C) en Délano Damen (6D). 
Zij spelen donderdag 2 januari tussen 13.00 uur en 14.15 uur  
Waar: Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1 in Tilburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Stelaertshoeve 5  
Karlijn Robbe (7A), Wail Akatouh (7B), Naomi Sijogo (7C), 
Dolunay Demribas (7D), Lucas Claassen (8A), Shawny Mielke (8B), 
Ola Olajide (8B) en Milan Punt (8D). 
Zij spelen vrijdag 3 januari tussen 09.00 uur en 10.15 uur  
Waar: Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1 in Tilburg 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Team Stelaertshoeve 6 
Sem Kluytmans (8A), Mike Hersmis (8B), Mirac Yalan (8B), Jorvi-
mar Martina (8B), Abdulsamed Yildiz (8B), Walid Atoini (8B) en 
Onur Sezen (8C). 
Zij spelen vrijdag 3 januari  tussen 13.00 uur en 14.15 uur. 
Waar: Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1 in Tilburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorleeshalfuurtje bibliotheek Wagnerplein 
Voor het voorleeshalfuurtje van 19 december hebben we het pren-
tenboek: Piep! Naar de dokter klaarliggen. Een heel herkenbaar 
onderwerp voor peuters en kleuters. In de voorleeskist zitten, 
naast het prentenboek van Fleur van der Weel, allemaal leuke attri-
buten uit het boek. 
 
Piep de muis gaat naar de dokter omdat hij zich bij het voetballen 
geblesseerd heeft. De wachtkamer zit vol zieke dieren: kikker moet 
hoesten, varken heeft vlekjes en walrus heeft pijn in zijn buik. Wat 
gaat de dokter allemaal doen? 
 
We starten met het verhaal over Pien bij de dokter en daarna mo-
gen de kinderen actief meespelen met de materialen uit de voor-
leeskist. Kom je luisteren en meedoen? Aanmelden is niet nodig. 
 
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is natuurlijk erg ge-
zellig, maar ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een 
kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk 
een grotere woordenschat.  
 

Afscheid van juffrouw Bernice 
Na de kerstvakantie ga ik basisschool Stelaertshoeve verlaten. En 
dat na 20 jaar, dat is heel wat. Na 15 jaar leerkracht voor de klas 
en 5 jaar intern begeleider is het voor mij tijd voor een nieuwe uit-
daging. Deze heb ik gevonden bij Auris waar ik als ambulant bege-
leider ga werken. Auris biedt speciaal onderwijs voor kinderen met 
hoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis. Als ambulant be-
geleider ga ik kinderen met hoorproblemen of een taalspraakstoor-
nis begeleiden binnen een reguliere school. Ik heb met heel veel 
plezier op Stelaertshoeve gewerkt. Hiervoor wil ik iedereen bedan-
ken. Groet Bernice Schilders 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kledingmarkt Udenhout 
 
 
 
 
 
 
  
   
  


