
 

 

 
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: 22. 
augustus, 19 september, 10 okto-
ber, 14 november, 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. 

 

 22 augustus 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 augustus starten Lina, Milan, Aylin, Brandon, Sem, Nassim, 
Azra, Frishta, Djolina, Ties, Senna, Dyana, Dilay, Djessey, Ar-
tin, Mark, Marith, Tasnim, Jessey, Stephany, Flavia Mateea, 
Bram, Dina en Semir op Stelaertshoeve. Welkom allemaal! We 
wensen jullie veel plezier en een fijne schooltijd toe! 
 

Inloop 
Net als het vorig schooljaar bieden we onze ouders op maan-
dag en woensdag van 08.30 tot 09.30 uur de mogelijkheid om 
nog een kopje koffie of thee te drinken in onze teamkamer op 
de eerste verdieping.  
In onze ouderavond over onze nieuwe werkwijze hebben we 
gemeld dat we ouders op een aantal momenten de mogelijk-
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heid bieden om met ons in gesprek te gaan over onze nieuwe 
werkwijze. Deze momenten staan in de schoolkalender  
 

We zijn weer begonnen! 
Sommige kinderen in de groepen 1-2 gaan voor het eerst naar 
school. Dat is best spannend. Dat geldt voor veel meer kinderen. 
Ze gaan naar een nieuwe klas en hebben een nieuwe juf of mees-
ter. Dat is best even wennen. We vinden het ook leuk als u in deze 
eerste week ook om 08.20 uur even naar de klas komt. 
 
In deze eerste week zijn we daarom ook vooral bezig om elkaar te 
leren kennen. Tot de herfstvakantie werken de kinderen er met de 
leerkrachten aan om de klas tot een fijne groep te maken. Daar 
plukken we dan ook samen de vruchten van in het schooljaar. 
 
Dat geldt ook voor de meeste leerkrachten, maar er zijn ook twee 
nieuwe gezichten op onze school: juf Laura (groep 4B) en juf Mar-
garet (groep 1-2C). Juf Laura heeft de plaats overgenomen van juf 
Patricia. Zij werkt nu in de vervangerspool van onze stichting. Juf 
Margaret heeft de groep overgenomen van juf Eva. Zij is overge-
stapt naar basisschool Berkeloo; ook een Tangentschool. Zowel juf 
Laura als juf Margaret hebben voor de zomervakantie al kennisge-
maakt met de kinderen van hun groep. 
 

Noten– en pinda-allergie 
Twee van onze leerlingen hebben een ernstige 
(levensbedreigende) allergie. Een leerling heeft een levensbedrei-
gende noten-allergie en de andere leerling heeft een levensbedrei-
gende pinda-allergie. Pinda’s zijn overigens geen noten, maar 
peulvruchten. In hun klassen (7-8) zijn daarom speciale afspraken 
gemaakt.  
  
We willen graag zo veel mogelijk risico voorkomen en daar-
om vragen we alle ouders/verzorgers om hun kinderen 
geen boterhammen met hazelnootpasta en pindakaas mee 
te geven en geen rauwe 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. We hopen dat alle ou-
ders hier rekening mee willen houden en zo met ons voor een veili-
ge omgeving voor deze leerlingen willen zorgen. Als u hierover nog 
vragen heeft, kunt u uiteraard terecht bij directeur Frank Storm 
(frank.storm@tangent.nl). 
  

Schooldocumenten 
Op onze website en in onze schoolapp vindt u de volgende geactu-
aliseerde schooldocumenten: 

• De schoolgids 
• De ouderkalender 
• Het overzicht van vrije dagen en vakanties 

Binnenkort staan daar ook de informatieboekjes 1-2, 3, 4, 5-6 en 7
-8. Deze informatieboekjes ontvangt u van de leerkrachten tijdens 
de kennismakingsgesprekken. 
 

Onze schoolapp 
Nagenoeg alle ouders hebben inmiddels de schoolapp op hun tele-
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foon geïnstalleerd. 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 hebben maar twee telefoonlijnen en daardoor is de 
wachttijd aan het begin van de ochtend vaak lang. 
 
Via onze schoolapp kunnen we u snel informeren over zaken die de 
school of de klas van uw kind(eren) aangaat. U ontvangt brieven 
van de directie via de schoolapp, maar ook berichtjes en foto’s uit 
de klas van de leerkrachten. Deze berichten gaan alleen naar de 
ouders die de app gebruiken en die zijn gekoppeld aan de klas van 
hun kind. Mis dat dus niet en gebruik de schoolapp! 
 
De schoolapp biedt u nog meer mogelijkheden: 
• U kunt via de schoolapp een email naar ons sturen via de con-

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

geven via de knop Mijn Kind > wijziging personeelsgegevens. 
 
In de afgelopen periode was er weer een update van onze school-
app. Waarschijnlijk hebt u hier niets van gemerkt, omdat dit auto-
matisch gaat. Als u toch problemen heeft met de schoolapp neem 
dan gerust contact op met Frank Storm (frank.storm@tangent.nl), 
zodat we het snel voor u kunnen oplossen. 
 

Kennismakingsgesprekken 
In de eerste week van september zijn de kennismakingsgesprek-
ken. We vinden het dan fijn om met alle ouders kennis te maken. 
Uiteraard is uw zoon of dochter ook welkom bij dit gesprek. Het 
gaat immers ook over hem of haar.  
Tijdens dit gesprek krijgt u ook het informatieboekje van het leer-
jaar van uw kind. Ook kunt u dan aangeven op welke wijze u de 
groep kunt en wilt helpen dit schooljaar. De leerkrachten hebben 
een overzicht van de hulp die ze graag krijgen. Zonder uw hulp 
kunnen een hoop leuke activiteiten niet worden georganiseerd.  
Uw kind krijgt maandag (26-8) de uitnodiging mee naar huis. Aan 
deze brief zit een strook waarop u uw voorkeur voor de planning 
van het gesprek kunt aangeven. Uiterlijk woensdag 28 augustus 
ontvangen de leerkrachten het strookje terug, want die middag 
plannen de leerkrachten de gesprekken. Donderdag 29 augustus 
krijgen de kinderen de planning van hun gesprek mee naar huis. 
 

Hoofdluis 
Elke klas heeft minimaal twee ouders nodig om de hoofdluiscontro-
le uit te voeren. De controles zijn in de week na een vakantie.  
 
Aanmelden om mee te helpen kan bij de leerkracht van uw 
kind. Alleen samen kunnen we de hoofdluis buiten de school 
houden! 
 
Volgende week maandag is de eerste hoofdluiscontrole. Twee ou-
ders helpen de school om de controles te organiseren en de ouders 
die helpen wegwijs te maken. Binnenkort is er ook een bijeenkomst 
met de GGD om de ouders die bij de controle helpen goed te infor-
meren. Elke groep heeft een eigen luizenbox voor de controle met 
alles wat voor de controle nodig is. Uiteraard hebben we ook ons 
eigen protocol voor de bestrijding van de hoofdluis.  

mailto:frank.storm@tangent.nl


 

 

Spelend leren in groep 1/2 
Spelend leren staat centraal in het kleuteronderwijs. Het is 
belangrijk om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hier-
door komt er nog beter en rijker spel tot stand. In een cursus 
die wij met het team 1-2 hebben gevolgd kwam de tip om zo-
veel mogelijk echte spullen te gebruiken die kinderen vanuit 
thuis kennen. Daarom zijn we op zoek naar: 
 
· Borden (steen, ontbijt formaat) 
· Glazen 
· Echt servies 
· Een huisdier 
· Theepot 
· Oude senseo 
· Grill/tosti-ijzer 
· Spiegel 
· Poppen 
 
N.B. de spullen moeten in goede staat zijn. 
 
Voor onze bouwhoek zijn we op zoek naar o.a. natuurlijke 
materialen zoals grote keien en boomstammetjes. Ook zijn we 
op zoek naar cd‘s. Wie zou ons daarbij kunnen helpen? De 
materialen kunnen ingeleverd worden bij de juffen van team 1
-2. 
 

Mobiele telefoons 
We hebben duidelijke afspraken over de mobiele telefoons op 
school. De leerkrachten bespreken dit natuurlijk ook met de 
kinderen. Kinderen die hun telefoon mee naar school nemen 
doen dit op eigen risico. In de school mogen de telefoons niet 
gebruikt worden (dus ook niet na 14.30 uur). De kinderen la-
ten hun telefoon in hun tas of ze leveren deze in bij hun leer-
kracht. Als de kinderen zich niet aan de regel houden lopen ze 
het risico dat hun mobiel wordt ingenomen. Zij krijgen deze 
dan pas weer terug als er contact met de ouders is geweest. 
 

Foto’s en filmen – AVG 
Hoe leuk is het om de mooie momenten van je eigen kind 
vast te leggen? Ouders mogen gerust fotograferen of filmen. 
Dat kan bij een activiteit in de school, maar ook bij een uit-
stapje. Er mag echter geen materiaal worden gedeeld (o.a. 
via sociale media), waarop ook andere kinderen staan. Ouders 
hebben, net als scholen, namelijk toestemming nodig van an-
dere ouders. Dat heeft te maken met de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is inge-
gaan. Wij vragen ouders daarom met de AVG rekening te 
houden en foto’s en video’s over school niet op de sociale me-
dia te delen als er meer kinderen dan hun eigen kinderen op 
staan. 
 

Toestemming gebruik foto’s 
Via onze schoolapp vragen we u in de komende weken om 
aan te geven of u ons toestemming geeft om foto’s waarop 
onder andere uw kind staat te gebruiken op onze website, in 
het Stelaertshoeve Journaal enz.  
 



 

 

Wijziging persoonsgegevens ouders 
Ook via onze schoolapp vragen we u om veranderingen in uw per-
soonlijke gegevens door te geven. Het gaat daarbij b.v. om adres, 
telefoonnummers en emailadressen. 
 

Werkgroep Verkeersveiligheid 
Wij vinden de verkeersveiligheid rondom de school erg belangrijk. 
Daar willen we dit schooljaar ook meer werk van maken. We zoe-
ken ouders die ons daarbij willen helpen in de werkgroep Verkeers-
veiligheid. De werkgroep komt ongeveer 5 keer bijeen en organi-
seert een aantal activiteiten. 
Wilt u meehelpen? Mail dan naar info.stelaertshoeve@tangent.nl. 
 

Vakantietoernooi Hockey (16 oktober) 
Heb jij zin om in de herfstvakantie de dag sportief en gezellig door 
te brengen? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Hockey! 
 
Wie? Kinderen van groep 3 t/m 8 
• Kinderen uit groep 3 maken in een clinic op een speelse ma-

nier kennis met hockey. 
• Kinderen uit groep 4 t/m 8: spelen in een toernooi 
 
Wanneer? Woensdag 16 oktober 2019 
 
Waar? Hockeyvelden van HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg) 
 
Let op veiligheid! 
• Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je 

deze niet vraag  eens bij neefjes/nichtjes, vriendjes/
vriendinnetjes, buren etc. of je hun scheenbeschermers voor 
een dagje mag lenen.  

• Het dragen van voetbalschoenen met noppen is niet toege-
staan. 

• Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht. 
Geef aan op het invulstrookje als je er een nodig hebt.  

• Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze na-
tuurlijk gebruiken. 

 
Doe je mee? 
Vrijdag krijgen de kinderen de uitnodiging mee naar huis. Geef je 
dan op door het strookje in te vullen en op school in te leveren. 
Doe dit wel vóór donderdag 12 september 2019 bij juffrouw 
Gloria of je eigen leerkracht.  
 
Begeleiders/coaches gevraagd! 
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Als er geen begeleiders/
coaches zijn, kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan het 
toernooi. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij: 
• 18 Jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het 

team. 
• Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedra-

gen, zowel op het veld als daarbuiten. 
• Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgen-

de wedstrijd. 
• Tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier aan-

moedigt. 
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