
 

 

 
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. 

 
  

 

 13 februari 2020 

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

 
Schoolvakanties 2020-2021  
Het vakantierooster voor het komend schooljaar is bekend. U 
vindt het rooster in onze schoolapp en op onze website. Onze 
studiedag in het komend schooljaar en de roostervrije dagen 
van de groepen 1 t/m 4 worden begin juni vastgesteld.  
 
 

Welkom op onze school! 
In februari zijn Anastazja, Deniz, Ayaz, en Jo-Anne op Ste-
laertshoeve gestart. We wensen jullie veel plezier en een fijne 
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schooltijd toe! 
 

Studiedag 
Op vrijdag 6 maart heeft het team een studiedag. De kinderen zijn 
dan vrij!  
  

10-minutengesprekken/rapportavond 
In de week na de voorjaarsvakantie zijn de 10-minutengesprekken 
voor de groepen 3 t/m 7. De inschrijving voor deze gesprekken 
gaat anders dan voorheen. Vanaf a.s. maandag hangen er bij de 
klaslokalen overzichten waarop u zelf kunt inschrijven voor een ge-
sprek. U ontvangt dus geen brief en strookje zoals de afgelopen 
jaren. De bedoeling is dat u zelf inschrijft voor een gesprekstijd.  
  

Raar-met-je-haar-dag 
Op 17 februari komen we alvast in de stemming voor carnaval met 
de RAAR-MET-JE-HAAR-DAG. We zijn benieuwd naar de creatieve 
uitdossingen!  

 

Carnaval 
De voorbereidingen voor het carnaval op 21 februari zijn begon-
nen. We feesten in de ochtend en de kinderen zijn om 12.15 uur 
vrij op. Het motto van dit jaar is: Zòt zèèn is zo gèk nòg nie.  
  
We lopen dit jaar ook weer met de hele school in de OPSTOET. Het 
is leuk als er ouders langs de route staan. We starten om ca. 9.00 
uur op het schoolplein tussen onze school en De Sleutel. De route 
gaat richting het Wagnerplein, door het winkelcentrum, naar en 
door de Heikant en dan via de Schubertstraat weer naar school. In 
het winkelcentrum krijgen de kinderen nog iets lekkers van de 
Jumbo.  
  
Ook dit jaar zijn er weer 2 bekers te winnen voor de leukste, zotste 



 

 

en origineelste groep. Er is een beker voor de groepen 1 t/m 4 en 
een beker voor de groepen 5 t/m 8. De winnaars worden aan het 
eind van de ochtend bekend gemaakt.  
  
De school is dinsdag al versierd en vrijdag wordt de Raad van Elf 
en de Opper gekozen. Zij jureren aanstaande maandag de carna-
valsknutsels. In elke groep wordt een winnaar gekozen. Vrijdag-
ochtend krijgen de winnaars een carnavalsmedaille.  
  
Nog een tip;  
Op de Korvelseweg is een ruilwinkel waar de kinderen gratis hun 
carnavalskleding mogen ruilen. Dus is het te klein of willen ze een 
keer piraat zijn i.p.v. prinses dan kunnen ze daar terecht. Ook leuk 
voor de kinderen die alleen op school carnaval vieren en niet veel 
geld willen uitgeven aan een nieuw kostuum. http://
www.ruilwinkeltilburgzuid.nl/index.html  
  

Juf Tessa  
Juf Tessa gaat ons verlaten. Zij stopt als leerkracht van groep 7-
8D, want ze heeft een andere functie binnen Tangent aangenomen. 
Ze wordt de coördinator van onze vervangerspool. Een belangrijke 
rol om ons en de andere Tangentscholen te helpen bij de vervan-
ging van afwezig leerkrachten. Juf Tessa is donderdag 20 februari 
voor het laats op school. U kunt haar dan aan het eind van de 
schooldag nog even de hand schudden. Wij wensen juf Tessa veel 
succes in haar nieuwe baan. Juf Juliette heeft al na de kerstvakan-
tie de plaats van juf Tessa ingenomen en is door juf Tessa inge-
werkt. Hierna leest u een afscheidswoord van juf Tessa zelf: 
 
‘Zoals jullie misschien al wel vernomen hebben, ga ik Stelaertshoe-
ve verlaten. Ik ben hier in 2003 begonnen als onderwijsassistent in 
het gebouw aan de Beethovenlaan. Ik werkte toen voornamelijk in 
de kleutergroepen en combineerde dat met de opleiding van de Pa-
bo. Nadat ik mijn diploma had behaald kreeg ik mijn eigen kleuter-
groep, waarbij ik de opgedane ervaring en kennis in de praktijk 
kon toepassen. Na een aantal jaar leek het me leuk om les te ge-
ven in de middenbouw. Echte mensjes met een eigen mening zijn 
het in deze leeftijdsfase al.  
Ik ben altijd iemand geweest die houdt van een uitdaging en regel-
matig toe is aan iets nieuws, daarom wilde ik ook ervaring opdoen 
in de bovenbouw. Ook deze doelgroep heeft weer hun eigen char-
mes en potentie. Een tijdje terug heb ik nog een opleiding gevolgd 
tot leidinggevende. Heel erg leuk om op een andere manier tegen 
het onderwijs aan te kijken en hierbij een actieve rol te hebben. 
Dankzij deze opleiding en mijn ervaringen op Stelaertshoeve heb ik 
nu een goede basis voor mijn nieuwe baan als coördinator vervan-
gingspool binnen stichting Tangent. Ik ga alle invallers die werk-
zaam zijn binnen de stichting aansturen en zo goed mogelijk bege-
leiden. Een totaal nieuwe functie die enorm veel mogelijkheden 
met zich meebrengt, voor zowel mijzelf als voor de stichting. Ik 
heb veel zin om te gaan beginnen met deze nieuwe baan. Natuur-
lijk vind ik het jammer dat ik na 17 jaar Stelaertshoeve ga verlaten 
en geen juf meer zal zijn. Ik ga de bedrijvigheid van de kinderen, 
collega’s en de school erg missen. Iedere dag was hier altijd an-
ders; dag vol met nieuwe uitdagingen. 
 
Bedankt beste ouders voor de mooie gesprekken, de helpende 
hand, de chocolade, het begrip en de feedback. Maar vooral be-
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dankt voor het vertrouwen dat jullie me hebben gegeven, het 
vertrouwen om jullie meest waardevolle geschenk mee te mo-
gen begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. 
 
Bedankt lieve kinderen voor jullie knuffels, babbels, grapjes, 
kritiek op mijn talent voor zingen, tekeningen en knutselwerk-
jes, kennis, tijd en geduld. Bedankt voor alle dingen die jullie 
(misschien) niet altijd hadden moeten zeggen, maar toch ge-
zegd hebben. 
 
Door dit allemaal voelde ik me altijd een heel bijzonder!’ 
  

Try Out Cultuur 
De kinderen (oudsten van het gezin) kregen deze week weer 
het Try Out Cultuur-boekje mee naar huis. 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 kennismaken met meer dan 70 verschillende cre-
atieve activiteiten zoals beeldende kunst, fotografie, muziek-
instrumenten, keramiek, koken, knutselen, schilderen, schrij-
ven, rappen, tekenen, toneelspelen, theater en zingen. Kort-
om keuze genoeg! De inschrijving is gisteren (12-2) gestart 
om 16.00 uur op de website www.tryouttilburg.nl. Vorig jaar 
schreven er maar liefst 4.000 kinderen in op diverse kennis-
makingsworkshops.  

Noten- en pinda allergie  
Enkele van onze leerlingen (zowel op de begane grond als op 
de verdieping) hebben een ernstige (levensbedreigende) aller-
gie. Daarom vragen wij ouders ook om hun kinderen geen 
producten mee te geven waar noten of pinda’s in zijn ver-
werkt; bijvoorbeeld pindakaas, 
Als deze leerlingen in contact komen met zelf maar een minie-
me hoeveelheid noten of pinda’s moeten we een epi-pen zet-
ten en 112 inschakelen. We hopen daarom dat alle ouders 
hier rekening mee willen houden, zodat ook deze leerlingen 
een veilige schoolomgeving hebben. 
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Ophalen van kleuters om 14.30 uur 
De juffen van de groepen 1-2 vinden het belangrijk dat ze alle 
kleuters aan het eind van de schooldag overdragen aan de ouders. 
Daarom hebben we afgesproken dat de leerkrachten aan het eind 
van de schooldag met hun groep naar het schoolplein OOST 
(tussen de beide basisscholen) lopen. Elke groep heeft daar een 
eigen plek. De kinderen gaan pas naar hun ouder als de juf de ou-
der heeft gezien.   
Onze juffen merken regelmatig dat er al ouders in het atrium staan 
en daar al hun kind mee (willen) nemen. Wij vragen u dringend dat 
niet te doen. De juffen hebben dan geen overzicht meer, terwijl ze 
nog wel de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben. Wacht u 
dus op het schoolplein totdat de juf er met alle kinderen is en uw 
kind veilig aan u kan overdragen.  
  

Het atrium 
Samen met De Sleutel, ContourdeTwern en andere gebruikers heb-
ben we het atrium opnieuw ingericht. Het is een fijne ruimte ge-
worden waar ook gordijnen hangen en meubilair staat, zoals een 
meubel met leesboeken voor kinderen. Deze boeken mogen kin-
deren mee naar huis nemen om te lezen. Als ze een boek hebben 
gelezen, zetten ze deze terug, zodat andere kinderen het boek ook 
weer kunnen kiezen.   
We vragen alle ouders die met hun kinderen in het atrium zijn er 
op toe te zien dat de kinderen zich aan de huisregels houden. Deze 
huisregels leest u boven de receptie in het atrium.  
  

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.  
  

Oudervereniging 
De festiviteiten zoals carnaval kunnen alleen doorgaan omdat onze 
oudervereniging zich hiervoor inzet. Ons team kan niet zonder de 
hulp van de oudervereniging. 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.  
  

50-jarig jubileum 
In maart vieren we het 50-jarig jubileum van onze school. Van 
woensdag 11 t/m 27 maart staat dit jubileum centraal in de 
school.   
Op woensdag starten we met een flitsende start: we zingen dan 
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o.a. het (nieuwe) Stelaertshoevelied 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:  
• de groepen 3 en 4 bereiden een musical voor;  
• op donderdag 19 maart is onze Open Dag.  
Als u het leuk vindt mee te helpen om deze drie Jubileumwe-
ken tot een succes te maken kunt u zich aanmelden bij Hans 
Coninx (hans.coninx@tangent.nl)  
  

Verkeersveiligheid 
De beide scholen in de MFA De Symfonie werken samen aan 
de verkeersveiligheid rondom De Symfonie. We hebben hier-
voor o.a. een gezamenlijke werkgroep. De komende weken 
brengen we in kaart waar, wanneer en hoe de verkeersveilig-
heid kan worden verbeterd. U ervaart bij het halen en bren-
gen waarschijnlijk wel verkeersonveilige situaties. Daarom 
vragen we onze ouders naar hun ervaringen en ideeën over 
de verkeersveiligheid. U kunt uw reactie aan ons sturen via 
deze link: bit.ly/38uDDvd.  
  
Na de voorjaarsvakantie komen de BOA’s bij ons op school en 
voeren dan samen met een aantal kinderen van de groepen 7-
8 de duimenactie uit. Ze attenderen ouders dan op hun posi-
tief (groene duim) of negatief (rode duim) verkeersgedrag.  
Met deze en andere activiteiten willen we dit kalenderjaar het 
BrabantVerkeersVeiligheidLabel behalen, zodat we een BVL-
school zijn!  

  

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 ver-
vangen. In het nieuwe jaar hebben we:  
• 17x een vervanger aangevraagd i.v.m. ziekte, studiever-

lof e.d.  
• 6x is er een vervanger geweest  
• 1x hebben we gebruik gemaakt van kids@school (zie 

verder op)  
• 10x hebben we het intern kunnen oplossen  
• 3x helaas ouders gevraagd hun kind thuis te houden.  
 
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 
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link (https://bit.ly/2YC9p4R) ons dat laten weten.  
  

Kids@School 
Dit is een project van het jongerenwerk van R-Newt Kids. 
Scholen maken hier gebruik van als zij geen vervangers kun-
nen krijgen en als enige alternatief hebben om een klas naar 
huis te sturen. Jongerenwerkers van deze organisatie komen 
dan om met de kinderen activiteiten te doen. In het Brabant 
Dagblad stond een artikel over kids@school. Dit is de link naar 
dat artikel: https://bit.ly/2SjIkle.  
  

Welke ouder heeft een onderwijsbevoegd-
heid? 
We zijn uiteraard steeds op zoek naar oplossingen om te 
voorkomen dat we een klas naar huis moeten sturen. Daar-
voor vragen we ouders ook om tips (zie de link in een vorig 
artikel). Een aantal scholen van onze stichting heeft in de af-
gelopen periodes ouders die een onderwijsbevoegdheid heb-
ben ingezet om een vervangingsprobleem op te lossen. Daar-
om stellen we deze vraag ook (nog) eens aan onze ouders:  
Is er een ouder die een onderwijsbevoegdheid heeft en be-
schikbaar is om incidenteel in te vallen?  
Bent u die ouder? Meld u zich dan bij de directie. U kunt mai-
len naar info.stelaertshoeve@tangent.nl. Wij nemen dan snel 
contact met u op.  
 

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 Wagnerplein. 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. Op de 
volgende pagina vindt u de planning van februari. 
  

Ouderkamer MFA 
De ouderkamer is een plek voor alle ouders en verzorgers van 
kinderen van bs. Stelaertshoeve, obs. De Sleutel en de kin-
deropvang. Elke dinsdagochtend van 8.30-10.00 uur ben u 
van harte welkom om deel te nemen in het atrium van de 
Symfonie. Mocht u zelf een onderwerp hebben laat het Ilke 
Reijnen weten: 06-23643939 of ilkereij-
nen@contourdetwern.nl. Het programma van de komende 
dinsdagen vindt u op de laatste pagina..  
  

Digitale workshops in de bibliotheek 
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 januari 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  
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Zaterdag 18 april: Schrijf en programmeer je eigen gamever-
haal 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 
zaterdag 16 mei en heeft als thema: Minecraft survival. Aanmel-
den kan bij de info-balie in de bibliotheek Wagnerplein (tijdens 
service-uren) of door te mailen naar: wag-
nerplein@bibliotheekmb.nl.  
  

L’Aventure Musicale ‘In concert’ 
In maart 2020 zorgen we weer voor een muzikale beleving in de 
Concertzaal in Tilburg. Het thema dit jaar is: Legende van de 
rode draad. Het wordt een spetterend concert met diverse ko-
ren, solisten een band en natuurlijk het grote projectorkest l-
Aventure Musicale. Er worden verschillende muziekstijlen ge-
speeld allen in het teken van het thema. Misschien was je er 
voorgaande jaren ook bij. Vorig jaar was het thema ‘Expositie’.  
Meer informatie op: https://www.aventuremusicale.nl/  

  

Kindercarnaval en tonpraotersgala MFA De 
Symfonie  
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