
 

 

 
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: 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. 

 
  

 

 16 januari 2020 

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 januari zijn Nabil, Dastan, Joanna, Narmin, Bernice, Lux, 
Lucie, Selim, Efe, Yoeri, Ayah, Jessie, Isabella en Elin op Ste-
laertshoeve gestart. Welkom allemaal! We wensen jullie veel 
plezier en een fijne schooltijd toe! 
 

Studiedag 
Maandag 20 januari heeft het team een studiedag. De kin-
deren zijn deze dag vrij. 
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30 en 31 januari is de school gesloten 
Zoals we onze ouders al hebben gemeld (zondag en dinsdag) is 
onze school volgende week donderdag en vrijdag (30 en 31 janua-
ri) gesloten. In de brief die onze ouders dinsdag 14 januari hebben 
ontvangen hebben we onze keuze om de school te sluiten toege-
licht. Deze brief staat ook op onze website (SCHOOL > BELANG-
RIJKE INFORMATIE) en in onze schoolapp (SCHOOLNIEUWS) . 
 
Weliswaar hebben de werkenden in het onderwijs nu meer salaris 
gekregen, maar daarmee hebben we de problemen wat betreft de 
personeelstekorten en de daardoor verhoogde werkdruk zeker niet 
opgelost. Bovendien is de salarisverhoging ook voor een deel een 
‘sigaar uit eigen doos’, want de 4,5% salarisverhoging krijgen we 
niet helemaal door het rijk gecompenseerd. Dat betekent dat we 
een klein deel uit onze eigen exploitatie moeten betalen. Dat bete-
kent dus dat er voor de schoolorganisatie nog minder geld beschik-
baar is dan er al was. De scholen hebben behoefte aan meer on-
dersteuning in de groepen. Dat is lastig te realiseren, omdat er een 
tekort aan leerkrachten is. Als we meer financiële middelen heb-
ben, kunnen we bijvoorbeeld wel collega’s die meer willen werken 
deze ruimte geven of kunnen we bijvoorbeeld onderwijsassistenten 
aannemen. Daarmee kunnen we de werkdruk echt verlagen en ons 
onderwijs verbeteren. 
 

Schoolapp 
Onze communicatie met ouders gaat via onze schoolapp. Gelukkig 
hebben nagenoeg alle ouders een account. Zij zijn daarmee ook 
gekoppeld aan de groep van hun kind(eren). Berichten van de 
leerkrachten ontvangt u in het Klassenboek van de groep van uw 
kind. Berichten van de directie ontvangt u in uw persoonlijke inbox 
en tegelijkertijd ook in uw mailbox. Als u tegen problemen aan-
loopt met de schoolapp kunt u bij de directie terecht. Loop dan ge-
rust even binnen bij de directie. 
 

Verkeerd logo in de 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 grafische instel-
lingen blijft onthouden. Om het icoontje te veranderen kunt u de 
App het beste een keer verwijderen van de telefoon 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. 
 

PBS (Positive Behavior Support) 
Maandag zijn we gestart met het belonen van onze waarde VER-
ANTWOORDELIJKHEID. Elk team heeft een eigen ‘regel’ waar ze 
aandacht aan besteden. Ook nu weer sparen de kinderen stickers 



 

 

die ze als beloning voor het goede gedrag krijgen. Voor tien stic-
kers krijgen ze een balletje dat ze in de PBS-meter (voor de team-
kamer op de eerste verdieping) doen. In februari sluit elke team 
deze periode af met een ‘feestje’. 
 

50-jarig jubileum 
In maart vieren we het 50-jarig jubileum van onze school. Van 
woensdag 11 maart t/m 27 maart staat dit jubileum centraal in de 
school.  
Op woensdag starten we met een flitsende start: we zingen dan 
o.a. het (nieuwe) Stelaertshoeve-lied en wie weet komen er nog 
speciale gasten ….? 
In deze drie weken besteden we aandacht aan het verleden, het 
heden en de toekomst van het onderwijs. Een tipje van de sluier: 
• op donderdag 19 maart is onze Open Dag; 
• de groepen 7-8 organiseren een Vlaamse kermis. 
Als u het leuk vindt mee te helpen om deze drie Jubileumweken tot 
een succes te maken kunt u zich aanmelden bij Hans Coninx 
(hans.coninx@tangent.nl) 
 

Naschoolse sport 
Vanaf afgelopen maandag is juf Gloria gestart met de naschoolse 
sportactiviteiten voor de kinderen van de groepen 5-6. Op 5 maan-
dagen (20-1 niet) kunnen deze kinderen van 14.30 - 15.30 uur te-
recht in onze gymzaal. Aanmelden is niet nodig. Wel gymspullen en 
–schoenen meenemen natuurlijk. 
 

Ouderkamer VO 
Iedere maandag is er van 9.30 tot 11.00 een ouderkamer VO voor 
ouders van kinderen in groep 7 en 8 in de bibliotheek op het Wag-
nerplein. Via de schoolapp sturen we deze ouders aan het begin 
van de maand het programma van de maand en het verslag van de 
bijeenkomsten in de afgelopen maand. 
 

Oudervereniging 
De afgelopen maand was een feestmaand op school. Alle festivitei-
ten 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. 
 

Toestemming gebruik foto’s 
Woensdag hebben we alle ouders nogmaals de link (https://
bit.ly/2YDmFq1) gestuurd naar een vragenlijst waarin we vragen 
om toestemming om een foto waarop uw kind staat te mogen ge-

mailto:hans.coninx@tangent.nl
mailto:ov.stelaertshoeve@gmail.com
https://bit.ly/2YDmFq1
https://bit.ly/2YDmFq1


 

 

bruiken voor met name de schoolapp. Op de website en in de-
ze nieuwsbrief plaatsen we in principe geen foto’s van kin-
deren. Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, wilt u dat 
dan s.v.p. nog even doen? 
 

Vervangingsproblemen 
In het Stelaertshoeve Journaal van december (zie schoolapp 
of website) hebben we een uitgebreid artikel geplaats over de 
problemen die we ondervinden als we een collega moeten 
vervangen. In het nieuwe jaar hebben we in de eerste week 
op vrijdag helaas de ouders van één van de groepen 7-8 moe-
ten vragen hun kind thuis te houden. In de eerste twee 
schoolweken hebben we ook al twee keer geen vervanger 
kunnen vinden en intern een oplossing moeten zoeken. 
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. 
 

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. 
 

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 vanwe-
ge een incident met hun kind de leerkracht wilden spreken. 
We snappen uiteraard dat het die ouders hoog zit en ze een 
gesprek willen met de leerkracht. Toch vragen we u om in 
zo’n situatie niet naar de leerkracht te gaan. De directie heeft 
met de leerkrachten afgesproken, dat zij ouders in deze situa-
tie 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. 
Als er een probleem is tussen kinderen vragen we ouders om 
in en rond school niet kinderen van een andere ouder aan te 
spreken, maar het gesprek met de ouder van het betreffende 
kind aan te gaan. 
 

Try Out Cultuur 

https://bit.ly/2YC9p4R


 

 

Kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvangen 
begin februari weer het Try Out Cultuur-boekje. In dit boekje staan 
creatieve workshops waaraan basisschoolleerlingen van groep 1 t/
m groep 8 kunnen deelnemen. Tegen een laagdrempelig tarief 
(soms zelfs gratis) kunnen de kinderen kennismaken met één of 
meerdere leuke workshops. Kinderen kunnen door dit initiatief ken-
nismaken met meer dan 70 verschillende creatieve activiteiten zo-
als beeldende kunst, fotografie, muziekinstrumenten, keramiek, 
koken, knutselen, schilderen, schrijven, rappen, tekenen, toneel-
spelen, theater en zingen. Kortom keuze genoeg! 
De inschrijving start op woensdag 12 februari om 16.00 uur op de 
website www.tryouttilburg.nl. Tot die tijd is op deze website al van 
alles te bekijken. Vorig jaar schreven er maar liefst 4.000 kinderen 
in op diverse kennismakingsworkshops. 
 

Gevonden voorwerpen 
Nog steeds liggen er veel gevonden voorwerpen onder de trap bij 
de ingang aan het parkeerterrein. We kunnen ons niet voorstellen 
dat winterjassen en sportschoenen niet worden gemist. Kijkt u 
even in de grote bak of er iets van uw kind bij zit. 
 

Sporttoernooien 
Op 10 januari hebben de kinderen twee brieven over sporttoernooi-
en mee naar huis gekregen. Deze brieven zijn ook via de schoolapp 
naar de ouders van de groepen 3 t/m 8 gestuurd. 
Het gaat om de volgende toernooien: 
• VAKANTIETOERNOOI IJSSPORT OP 28-2 
• VAKANTIETOERNOOI ZWEMSPORT 8-3 
Aanmelden kan voor beide toernooien met het strookje aan de brief 
die de kinderen meekregen (u vindt de formulieren ook aan het 
eind van dit Journaal). Doe dit wel vóór vrijdag 24 januari bij juf 
Gloria of je eigen juf of meester. 
 

Balans dyslexietour 
Heeft uw kind moeite met lezen? Of heeft uw zoon of dochter dys-
lexie? Kom dan op zondag 16 februari naar de Balans Dyslexietour 
in de LocHal. Ouders krijgen dan informatie over de verschillende 
mogelijkheden die er zijn om hun kind zelf te ondersteunen. Terwijl 
zij zich laten informeren is er ook een leuk programma van Nicole 
Zeegers rond haar boek Loes de Beer voor de kinderen op de 
jeugdafdeling. Het uitgebreide programma is beschikbaar bij de di-
rectie. 

http://www.tryouttilburg.nl


 

 

Zumbalessen 
Eind januari starten er in de Symfonie Zumba lessen. De eer-
ste les op 29 januari is een gratis proefles. De flyer vindt u op 
de laatste pagina van dit Journaal. 
 

Bericht van Sport BSO Drieburcht 
Op Sport BSO Drieburcht is er voor ieder wat wils: stoere 
sporten zoals baseball en free runnen, maar ook ‘gewone’ 
sporten als badminton of voetbal zijn mogelijk. Naast de 3 
grote gymzalen zijn er ook verschillende kleine ruimtes waar 
kinderen vrij kunnen spelen.  
 
Tijdens het recente tevredenheidsonderzoek werd gevraagd 
naar de ervaring met de opvang. Hierop antwoordde één van 
de ouders: ‘Geweldig. Geen saaie opvang. Duidelijke structuur 
voor de kinderen. Ze gaan er met plezier heen.’ Het onder-
zoek werd ingevuld door 51 ouders en zij beoordeelden de bso 
met een 8,1 gemiddeld. Hier zijn we natuurlijk heel trots op! 
En het goede nieuws: er zijn weer enkele plaatsen beschik-
baar! 
 
Praktisch 
- Er is zowel voor- als naschoolse opvang beschikbaar. 
- Kinderen worden gratis naar school gebracht en van 
school gehaald. 
- Iedere dag keuze uit 5 verschillende sporten (ook zwem-
les!) 
- De sporten worden verdeeld op leeftijd (4-7 en 8-13 
jaar) 
 
Contact  
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: 
www.kinderstadtilburg.nl/drieburcht en vraag meteen een 
rondleiding aan! 
 

Uitnodiging Kinderuniversiteit 12 februari 
Kinderen van de groepen 6 t/m 8 worden uitgenodigd voor de 
eerste Kinderuniversiteit van Tilburg University in 2020. Deze 
staat gepland op woensdagmiddag 12 februari van 15.00 uur 
tot 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen die in groep 6 
t/m 8 van de basisschool zitten, samen met een ouder/
begeleider. Jullie kunnen je vanaf nu online aanmelden. Deel-
name is gratis. Dit is de link naar de website: https://
forms.tilburguniversity.edu/847 

http://www.kinderstadtilburg.nl/drieburcht
https://forms.tilburguniversity.edu/847
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Theatervoorstelling voor peuters/kleuters 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari is in de Biblio-
theek van 't Wagnerplein een theatervoorstelling voor peuters 
en kleuters. Moppereend is een interactieve voorstelling waar-
bij de kinderen kunnen luisteren en meespelen. 

 
Vergroening plein west 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslagen vakantietoernooi zaalvoetbal 
De ingestuurde foto’s worden via het Klassenboek in de 
schoolapp gedeeld. 
 
Team Stelaertshoeve 4 
Op donderdag 2 januari 2020 was het zover. Team Stelaerts-
hoeve 4 was klaar om deel te nemen aan het zaalvoetbaltoer-
nooi. Nadat de coach Erol Altin (vader van Merdan Aliy Altin) 
het team had aangemeld gingen we de kleedkamer in om een 
tactische bespreking te doen, zodat we natuurlijk konden win-
nen. We hadden een beetje pech, want helaas was Merdan 
ziek thuis. Heel het team had met hem gefacetimed en hem 
beterschap gewenst. Ondanks dat ging de eerste wedstrijd 
tegen Hubertus 1 super goed. We speelden gelijk en pakten 
ons 1e punt. Delano maakte een mooi doelpunt. Wesley was 
goed aan keepen. Chris, Jimmi en Elana speelden en verde-
digden heel goed.  
 
Onze tweede wedstrijd was tegen Vijfhoeven 2. We kwamen 
al snel op voorsprong met een prachtig doelpunt van weder-
om Delano. Na een mooie actie van Wesley werd het 0-2 voor 
team Stelaertshoeve 4. Met vijf spelers was dit prachtig. Elena 
was een kei in het verdedigen. We pakten deze wedstrijd met 
1-2 en onze volgende 3 punten waren binnen. We hadden nu 
in totaal 4 punten. De coach was trots op zijn spelers.  
 
Onze laatste en derde wedstrijd was tegen Hazennest 5. Wat 
een spannende wedstrijd was dat. Jimmi heeft van achteren 
als keeper zijn team goed aangesproken. Met een mooi sa-
menspel kwamen we met een prachtig doelpunt van Chris op 
1-0 voorsprong. De vermoeidheid van ons team begon en we 
zagen dat de Hazennest 5 wat slimmer speelde. Desondanks 
hadden we zeer grote kansen die we net niet afmaakten. Uit-
eindelijk verloren we de wedstrijd met 1-3.  
 



 

 

Alle spelers hebben keihard gewerkt en een prachtig toernooi 
neergezet. We zijn derde geworden. Volgende keer gaan we er 
weer tegenaan. Goed gedaan allemaal! Namens Team Ste-
laertshoeve 4 dank voor jullie support. 
 
Erol Altin 

 
Team Stelaertshoeve 1 
Het was een leuk en gezellig toernooi, ook al was het begin 
een beetje rommelig. Helaas had één van de voetballers afge-
zegd en waren we met zijn drieën. Gelukkig wilde Jasmine, de 
zus van Jamal meedoen en kon het toernooi beginnen. We 
moesten vier wedstrijden pelen. Ondanks de strijd en veel ple-
zier hebben we helaas niet gewonnen. We werden derde in de 
poule. De jongens en de meiden hebben het super goed ge-
daan! Ik ben trots op ze. 
 
Groeten Linda. 
 
Team Stelaertshoeve 6 
Kampioenen! Op vrijdag 3 januari om 13.00 uur ging Ste-
laertshoeve 6 van start met het zaalvoetbaltoernooi met daar-
in: Sem, Jorvimar, Abdulsamed, Mirac, Onur, Walid en in de 
goal Mike. De jongens hadden er super veel zin in.  
 
De eerste wedstrijd tegen de Regenboog ging in hett begin 
wat moeizaam. De jongens moesten even wennen aan de 
zaal, daar voetballen op het veld toch even wat anders is. 
Maar al snel viel de eerste goal en wonnen we die wedstrijd 
met 2-0. De volgende wedstrijd tegen de Vlashof zaten we er 
helemaal in en wonnen we met 4-0.  
 
De laatste wedstrijd tegen de Lochtenbergh was wel een mak-
kie alleen scoren viel nog niet mee want hun keeper kon het 
wel een beetje. Na heel veel ballen waren er toch 2 die er 
doorheen gingen en dus wonnen we ook die wedstrijd met 2-
0.  
 
Tja en wat gebeurt er als je alles wint..... kampioen! We ston-
den op de eerste plek en mochten de beker in ontvangst ne-
men. De sportiviteitsbeker was niet voor ons, al hadden we 
die eigenlijk ook wel verdiend. Zo hebben we ons laatste zaal-
voetbaltoernooi toch mooi afgesloten. Jongens.....trots op jul-
lie! 
 
Groeten Thea 
 
Team Stelaertshoeve 5 
Helaas geen wedstrijd gewonnen maar wel een hele gezellige 
ochtend gehad. Natuurlijk zijn we heel sportief gebleven en 
daarom hebben we de FairPlay-beker gewonnen. 
 

Team Stelaertshoeve 2 
Team 2 heeft heel mooi gevoetbald. Dat werd dan ook beloond 
met de Fairplaybeker! 
 

 



 

 

Wat ga jij maken in de Werkplaats? 
Veel kinderen hebben al enthousiast meegedaan aan de digitale 
workshops in de Werkplaats van De Bibliotheek Wagnerplein. Ze 
vonden het erg leerzaam en vooral heel leuk om te doen. In janua-
ri gaat een nieuwe serie workshops van start. We gaan aan de slag 
met de thema's: Minecraft, Gamelevels maken, Virtual Reality en 
een eigen gameverhaal maken met Twine. 
 
Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om meer te leren over 
programmeren, het maken van games, apps en robots? Dan ben je 
welkom in de werkplaats! Elke workshop heeft een ander thema, 
waardoor je elke keer iets nieuws leert.  
  
Zaterdag 15 februari: Gamelevels maken met Mega Maker 
Zaterdag 14 maart: Maak je eigen virtual reality wereld 
Zaterdag 18 april: Schrijf en programmeer je eigen gameverhaal 
met Twine. 
  
Voor kinderen van 7 jaar en ouder. De workshops zijn van 12.30 
tot 14.00 uur. Toegang € 2,- per workshop of word VIP-member en 
reserveer de 4 workshops voor € 8,- en krijg een speciale VIP-
workshop gratis. Deze gratis workshop voor VIP-members is op za-
terdag 16 mei en heeft als thema: Minecraft survival. Aanmelden 
kan bij de info-balie in de bibliotheek Wagnerplein (tijdens service-
uren) of door te mailen naar: wagnerplein@bibliotheekmb.nl. 
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