
 

 

 
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. 

 
  

 

 12 maart 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 maart zijn Nuran, Pim en Joy-Divine op Stelaertshoeve ge-
start. In april starten Aiden, Asal, Vigo, Riham en Elijah op on-
ze school. We wensen jullie veel plezier en een fijne schooltijd 
toe! 
 

RIVM-richtlijnen 
De situatie op school verschilt dagelijks vanwege de RIVM-
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richtlijnen. We informeren alle ouders zo adequaat mogelijk via on-
ze schoolapp. Het is daarom belangrijk dat u de berichten in onze 
schoolapp volgt.   
Als u problemen hebt met de schoolapp neemt u dan contact op 
met Frank Storm (frank.storm@tangent.nl), zodat u zo snel moge-
lijk weer gebruik kunt maken van onze schoolapp en u op de hoog-
te bent van de actuele ontwikkelingen.  
  

Onze schoolapp 
Nagenoeg alle ouders hebben inmiddels de schoolapp op hun tele-
foon geïnstalleerd en via hun account aan hun kind(eren) gekop-
peld. Zij zien in het klassenboek van de groep(en) van hun kind
(eren) de berichten van leerkrachten. In hun persoonlijke inbox 
ontvangen ze de berichten van de directie.   
Bijna alle ziekmeldingen en verlofaanvragen gaan nu ook via de 
schoolapp. Dat is niet alleen fijn voor ons, maar ook voor u. U 
hoeft niet meer ’s ochtends naar school te bellen om uw kind ziek 
te melden en meestal wachten tot er opgenomen wordt. We heb-
ben maar twee telefoonlijnen en daardoor is de wachttijd aan het 
begin van de ochtend vaak lang.   
De schoolapp biedt u nog meer mogelijkheden:  
• U kunt via de schoolapp een email naar ons sturen via de 

contactknop.  
• U kunt wijzigingen van adres, telefoon, emailadres enz. door-

geven via de knop Mijn Kind > wijziging personeelsgegevens.  
 

50-jarig jubileum 
Er is veel werk gestoken in de voorbereiding van onze jubileumwe-
ken. Afgelopen woensdag zouden deze weken feestelijk openen. 
Afgelopen maandag hebben we helaas moeten besluiten om de ju-
bileumweken te verschuiven. Wanneer de jubileumweken plaats-
vinden kunnen we nu nog niet melden. Houdt u daarom ook de be-
richten in onze schoolapp in de gaten.  
  

Open Dag 
Wij hebben besloten om de Open Dag op donderdag 19 maart niet 
door te laten gaan i.v.m. de RIVM-richtlijnen.  
  

Carnaval 
Vrijdagochtend vierden we met veel plezier en enthousiasme een 
carnavalsfeestje. Dat was niet mogelijk geweest zonder de grote 
inzet van de oudervereniging en ander hulpouders. Hartelijk dank 
daarvoor!  
  

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.  
  

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen: jassen, gymschoenen, 
etc. De gevonden voorwerpen liggen onder de trap bij de ingang 
aan de parkeerplaats.  
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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.  
  

Noten– en pinda-allergie 
Een paar van onze leerlingen (zowel op de begane grond als op de 
verdieping) hebben een ernstige (levensbedreigende) allergie. 
Daarom vragen wij ouders ook om hun kinderen geen producten 
mee te geven waar noten of pinda’s in zijn verwerkt; bijvoorbeeld 
pindakaas, (hazel)notenpasta of chocolade(hazelnoot) pasta.  
Een van de kinderen in de instroomgroep heeft een ernstige noten-
allergie. Als deze leerling in contact komt met zelf maar een minie-
me hoeveelheid noten krijgt zij een heftige allergie. We vragen u 
daarom om hier rekening mee te houden en uw kind geen noten
(pasta) mee te geven.  
We willen graag zo veel mogelijk risico voorkomen en daarom vra-
gen we alle ouders/verzorgers om hun kinderen geen boterham-
men met hazelnootpasta en pindakaas mee te geven en geen rau-
we 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: ana-
fylaxie. Meer informatie vindt u daarover op deze website: https://
www.voedselallergie.nl/wat-is-voedselallergie/anafylaxie.html.   
  

Welke ouder heeft een onderwijsbevoegdheid? 
We zijn uiteraard steeds op zoek naar oplossingen om te voorko-
men dat we een klas naar huis moeten sturen. Daarvoor vragen we 
ouders ook om tips (zie de link in een vorig artikel). Een aantal 
scholen van onze stichting heeft in de afgelopen periodes ouders 
die een onderwijsbevoegdheid hebben ingezet om een vervan-
gingsprobleem op te lossen. Daarom 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 mailen naar in-
fo.stelaertshoeve@tangent.nl.  
  

Bibliotheek in het atrium 
In het grote meubel in het atrium liggen boeken die door kinderen 
en ouders geleend kunnen worden. We hopen dat hier veel gebruik 
wordt gemaakt en dat kinderen hierdoor ook meer gaan lezen. 
Neem dus gerust een boek mee naar huis en breng het ook weer 
terug, zodat andere kinderen het ook weer kunnen lezen.   
We hopen 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 
boekjes let dan ook even op dat alles weer netjes wordt terugge-
zet.  
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