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Hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen op onze school! 

 Groep 1/2A: Hanna de Bruin, Yvaine Meulenkamp en 

Phéline Middendorp,  

 Groep 1/2B: Julian van der Heijden, Marit Vervloet, Lisa 

Vermulst, Jip van Bokhoven en Liv Raijmakers. 

 Groep 3: Stijn Ehlert, Len van Leuken, Devin Meulenkamp 

en Julian Smits 

 Groep 4: Fiona van Bommel en Thom van Weezel 

 Groep 5: Logan Meulenkamp en Amélie Middendorp 

 Groep 6: Lizzie van Leuken 

 Groep 7: Micah Meulenkamp 

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd op de Trudoschool. 
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START 

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Fijn 

dat alle kinderen er weer zijn. We zijn rustig opgestart en er 

wordt al weer hard gewerkt. Maar we vergeten ook niet om 

aandacht te besteden aan het groepsklimaat. Zoals u hierboven 

heeft kunnen lezen, hebben we in nagenoeg alle groepen nieuwe 

leerlingen. We starten met 28 leerlingen meer dan vorig 

schooljaar en ook met een groep meer. Alle leerlingen zijn 

doorgesproken met de nieuwe leerkracht. Mochten er 

bijzonderheden zijn die u zelf nog even wilt toelichten, loop 

dan gerust bij de leerkracht binnen. 

PERSONEEL  

Juf Lidy is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij werkt 

2 dagen per week in groep 4. Welkom terug!  

Juf Sandra is nog met zwangerschapsverlof. Zij is 19 juli 

bevallen van zoontje Mees. Juf Sandra start weer op 1 

december. Zij wordt tot die tijd vervangen door meneer Michiel. 

Meneer Michiel staat op donderdag en vrijdag in groep 6. Op 

dinsdag werkt hij op het werkplein in de aula en vervangt hij in 

sommige andere groepen.  

Verder was er nog een vacature voor één dag in groep 5. Die is 

inmiddels ingevuld met meneer Hans op dinsdag.  

In groep 6 is juf Lieke nieuw gestart.  

Wij wensen alle nieuwe leerkrachten een fijne tijd op de 

Trudoschool. 

Verder zijn er in diverse groepen stagiair(e)s. Dit hoort u voor 

zover bekend tijdens de informatieavonden. 

STUDIEDAG  

Vrijdag 30 augustus is een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

De leerkrachten krijgen die dag informatie over de methode 

wereldoriëntatie, waarin de vakken natuur, aardrijkskunde en 

geschiedenis zijn geïntegreerd. Verder bespreken we het 

jaarverslag en stellen we met elkaar het actieplan voor het 

nieuwe jaar vast.  

INFORMATIEAVONDEN  

Denkt u aan de informatieavonden van volgende week? 
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Maandag 26 augustus Dinsdag 27 augustus 

19.00u gr. 1/2a en 8   19.00u gr. 4 en 5  

19.45u gr. 1/2b en 7  19.45u gr. 3 en 6  

KALENDER 

Voor de schoolvakantie heeft u de kalender al digitaal ontvan-

gen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het printen 

van de kalender. Vrijdag 23 augustus krijgen de oudste kinderen 

van ieder gezin de schoolkalender mee naar huis. 

KLASBORD 

Voor degenen die er nog niet bekend mee zijn: elke groep heeft 

een eigen pagina op Klasbord. De meeste ouders zijn daar al bij 

aangemeld. Weet u niet hoe dat moet, dan kunt u dit bij de leer-

kracht navragen. Steeds meer specifieke groepsinformatie gaat 

via de Klasbord-app. Als u niet bent aangesloten, kunt u rele-

vante informatie missen. Beide ouders kunnen zich aanmelden. 

TALENT GEZOCHT  

Zoals u weet, hebben we in groep 1 t/m 5 elk jaar 3x een 

fladderuurtje en in groep 6 t/m 8 twee keer per jaar 4 talen-

tenblokken. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar leuke invullin-

gen. We zijn ervan overtuigd dat er (groot)ouders zijn met een 

leuke hobby of een ook voor kinderen interessant beroep, die 

een leuke invulling zouden kunnen geven aan activiteiten. Voor 

de talentenblokken is er per sessie 3x een bijeenkomst van een 

uur met ongeveer 15 kinderen. Alle drie de bijeenkomsten zijn 

met dezelfde kinderen. (bv. haken, breien, fotografie, een leuk 

computerprogramma, timmeren, schilderen, een leuke sport). 

Voor het fladderuurtje is het een activiteit die maximaal een 

uur duurt, eenmalig. Hebt u een leuk idee en wilt u hier tijd voor 

vrijmaken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of 

met de directie. Twijfelt u, dan kunt u het altijd aan ons voor-

leggen, zodat we samen kunnen kijken of het geschikt is. Alvast 

bedankt voor uw reactie! 

GYM  

Denkt u eraan dat tijdens de gymles sierraden af moeten of 

moeten worden afgeplakt. Daarvoor graag zelf soft-tape 

meegeven. Als kinderen armbandjes hebben die niet af kunnen, 
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dan graag een zweetbandje eroverheen. Dit alles om te voor-

komen dat kinderen ergens achter blijven haken en daardoor 

een blessure oplopen. 

BATTERIJEN, CARTRIDGES, KLEDING  

Om kinderen bewust te maken van de afvalstromen, zamelen we 

op school allerlei materialen in. Zo hebben we in de klassen een 

papierbak en brengen we op vrijdag alle oud papier naar de 

container. Verder staan er in het halletje aan de sporthalzijde 

een bak voor lege batterijen en een container waarin u dichte 

zakken met oude kleding/schoenen kwijt kunt. Lege cartridges 

kunt u inleveren bij de conciërge of administratie. De kleine 

bedragen die we hiervoor krijgen, gebruiken we voor ons cul-

tuurbudget. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATEN VOOR DE MR 

Naar aanleiding van onze oproep in de Stip van afgelopen 

schooljaar, hebben zich 4 ouders kandidaatgesteld voor de MR. 

Hieronder stellen ze zich aan u voor. Vandaag heeft u een 

mailtje met het verzoek om uiterlijk 1 september op één van de 

kandidaten te stemmen. Let op: het bolletje om te stemmen, 

staat vóór de naam van de kandidaat. De ouder met de meeste 

stemmen, zit vanaf september 2019 in onze MR. 

 

Brenda Mauer 

Mijn naam is Brenda Mauer van Hoof, getrouwd en moeder van 

drie dochtertjes (Phileine Mauer, groep 5 / Eloïse Mauer, groep 

3 / Rabèn Mauer, groep 1-2). 

Mijn achtergrond is divers, van docente Basisonderwijs tot 

klassiek zangeres (Master of Music). Momenteel werk ik voor de 

OMOsg Helmond als bovenschools Cultuurcoördinator. Een 

mooie uitdaging waarbij mijn hart voor kunst en cultuur 

gekoppeld wordt aan de wens tot het in goede banen leiden en 

structureren van een onderwijsorganisatie op verschillende 

niveaus. 

Als potentieel MR-lid aan de Trudoschool zou ik de komende drie 

jaar actief betrokken zijn bij het wel en wee van onze mooie 
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school, waarbij ik namens ouders meedenk en praat over onder-

wijsgerichte ontwikkelingen zoals gepersonaliseerd leren, 

cultuur en het zijn van een Brainportschool. 

Mocht u meer over mij te weten willen komen, schroom dan niet 

en spreek mij gerust aan! 

 

Irene van Geel 

Mijn naam is Irene van Geel, 38 jaar, moeder van Hannah (groep 

3) en Lauren (groep 5). In mijn dagelijks leven ben ik advocaat 

en daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool de 

Kempel. 

Waarom wil ik lid worden van de MR? Als oud-Trudoleerling heb 

ik de Trudoschool zien groeien in kwaliteit. Ik zie nu een school 

met gedreven medewerkers en een schoolbeleid waarbij het kind 

ook echt centraal staat. Ik geloof in toekomstgericht onderwijs. 

De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar snel op, en door 

innovaties in alle sectoren is het bijna niet te voorspellen hoe de 

samenleving er over 10 jaar uitziet. In mijn ogen kan in een 

veilige leeromgeving mét de juiste begeleiding een kind het 

beste voorbereid worden op deze toekomst. Het lijkt mij 

geweldig om in teamverband (mét ouders en leerkrachten) mee 

te denken over het schoolbeleid en te anticiperen op de 

toekomst. 

 

Meike van der Rijt 

Graag zou ik als ouder een bijdrage willen leveren aan de MR van 

de Trudoschool. Vandaar dat ik me bij dezen aan u voorstel! 

Ik ben Meike, 38 jaar oud en woon samen met mijn man en drie 

zoons in Brandevoort. Onze jongste zoon Sjoerd zit nu in groep 

4 van de Trudoschool. Onze oudste jongens zitten al op de 

middelbare school. 

Ik ben werkzaam op een basisschool in Helmond waar ik me een 

dag in de week bezighoud met het onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Een baan waar ik erg op mijn plek ben! 

Een aantal jaar geleden heb ik deel uitgemaakt van de GMR van 

QliQ. Ook daar hield ik me bezig met beleidsplannen en 

begrotingen, maar dan op stichtingsniveau en vooral vanuit de 

insteek onderwijs en zorg. Nu zou ik graag meedenken in de MR 

op schoolniveau, omdat ik daarmee van dichterbij mijn steentje 

kan bijdragen aan de Trudoschool! 

Hartelijke groet, Meike van der Rijt 
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Michel Middendorp 

Ik ben Michel Middendorp, 45 jaar, getrouwd met Esther en 

papa van Amélie (groep 5) en Phéline (groep 1-2A). Wij wonen 

pas sinds een paar weken in Stiphout en zijn zowel Stiphout als 

de Trudoschool nog een beetje aan het ontdekken. Tot nu toe 

bevallen beide erg goed! In het dagelijks leven werk ik als jurist, 

ook in het onderwijs, maar dan bij Fontys Hogescholen in 

Eindhoven en ik fiets nu dagelijks heerlijk door de bossen naar 

Eindhoven en weer terug. 

Op de vorige school van Amélie en Phéline heb ik ook een aantal 

jaar met veel plezier in de MR gezeten. Mijn ervaring is dat een 

positief-kritische MR een mooie bijdrage kan leveren aan de 

ontwikkeling van een school en ik zou deze ervaring graag 

meenemen naar de MR van de Trudoschool. Maar uiteraard ken 

ik nog niet zo veel ouders in Stiphout dus ik heb wel wat extra 

hulp nodig. Super bedankt dus alvast voor je stem!  

Groet Michel 

 

 
 

 

 

 

BEN JIJ GEVORMD?  

Ook dit jaar krijgen álle leerlingen van groep 8 weer de kans om 

mee te doen met de voorbereiding op het sacrament van het 

Heilig Vormsel. Het Vormsel komt na het Doopsel en de 1e 

Communie. De vormselvoorbereiding is modern en op niveau voor 

alle leerlingen die meer willen weten over (verbonden zijn met) 

geloof en kerk. Iedereen is uitgenodigd. 

Een informatieavond over het vormselproject voor ouders én 

kinderen vindt plaats in de Luciakerk in Mierlo-Hout donderdag 

12 september, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond krijg je 

alle informatie over het project, kun je je werkboek alvast kopen 

en je kunt natuurlijk vragen stellen.  

De vormselviering staat gepland op zaterdag 16 november  

om 19.00 uur, samen met de kinderen van De Lindt, de Wilhelmi-

naschool en de scholen rond de Luciakerk. We willen benadruk-

ken dat ook als je twijfelt of het iets voor je is, je ook mee kunt 

doen. Pas aan het einde van het voorbereidingstraject maak je 

zelf de keuze of je het sacrament wel of niet wenst te ontvan-

gen. Deze week krijgen alle kinderen van groep 8 een uitnodi-

gingsbrief mee naar huis. 



   

 22 augustus 2019 
 

 

 

 

 

Basisschool St. Trudo  -7- stip@trudoschoolstiphout.nl 

 (0492) 525391  www.trudoschoolstiphout.nl 

Hartelijke groet namens de werkgroep  

Vormsel Damiaan de Veuster, Diaken Ton Schepens & 

Patricia Nacinovic (moeder van Anna Nacinovic). 

 

 
 

 

Juf Lieke 

Eva van Diepen 

Aniek Schrama 

Marit Vervloet 

Olivia Kager 

Julian van Deun 

Pepijn Gondrie 

Thomas Bekx 

Lotte Meulendijks 

Juf Maike  

Sam van den Brand 

Givano Burhenne 

Noud van Duijnhoven 

Jelisa Kreeftenberg 

23 augustus 

23 augustus 

24 augustus 

24 augustus 

25 augustus 

28 augustus 

28 augustus 

2 september 

2 september 

3 september 

3 september 

3 september 

3 september 

4 september 

 

 

DE VOLGENDE STIP 

De volgende Stip verschijnt donderdag 5 september. De kopij 

hiervoor ontvangen wij graag uiterlijk dinsdagavond 3 septem-

ber via mail stip@trudschoolstiphout.nl 

Alvast bedankt voor uw medewerking, De redactie 

 

 

INGEZONDEN STUKKEN 

Zie hierna voor de ingekomen stukken. 

 

 

 

 

 

 

mailto:stip@trudschoolstiphout.nl
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Start van het Sportseizoen  

Zondag 8 september tussen 10.00 en 14.00 uur   

 

Op deze dag zetten meer dan 35 Helmondse sportaanbieders hun deuren 

open om jou te ontvangen! 

 

Op de Fietsroutekaart die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen 

en die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd 

de sportaanbieder iets aanbiedt.  

De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Fietsroute, is gratis en het is niet nodig om je vooraf 

aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga sfeer proeven bij 

de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen worden clinics 

aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden op de website van Jibb+: www.jibbplus.nl.  

Ga jij jouw sport ontdekken?! 
  
 
 

JONGSTE JEUGD 
Op 8 september tijdens het ‘Jibb+ start sportseizoen’ staan de deuren 

van HC Helmond weer open voor kinderen die eens willen kennismaken 

met hockey. 

Er wordt een workshop gegeven en kinderen van alle leeftijden zijn 

welkom! Ook de allerjongsten (kinderen vanaf 4 jaar) biedt HC Helmond 

de mogelijkheid om kennis te maken met hockey. Dit gebeurt elke 

zaterdagochtend in spelletjesvorm op de club. Voor deze Funkey-groep 

zijn er nog steeds plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in! Aanmelden 

kan via funkey@hchelmond.nl. Andere vragen met betrekking tot de 

jongste jeugd kunt u mailen naar jongstejeugd@hchelmond.nl.  

http://www.jibbplus.nl/
mailto:funkey@hchelmond.nl
mailto:jongstejeugd@hchelmond.nl
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Rondje Brandevoort 

 

 
 

Lopersgroep Brandevoort organiseert op zondag 22 september 2019 op Sportpark Brandevoort het 

12de “Rondje Brandevoort.” 

Het gezelligste wandel- en hardloopevenement van Brandevoort. De kinderen van de basisschool 

lopen afstanden van 400 (t/m 5 jaar),  800 (6 en 7 jaar) of 1200 meter (8 t/m 12 jaar). Zij krijgen 

allemaal een medaille. Voor meer informatie zie: 

lopergroep brandevoort 

 

 
 

  

https://lopersgroepbrandevoort.nl/
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September 2019 in het Annatheater 

 
Vanaf 4 september: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater. Altijd al eens op de 

planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op woensdag 4 september beginnen 

de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een proefles volgen! 

De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en donderdagen gegeven. 

 

Jeugtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke 

Festival Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016) 

 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.  

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

 

Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van Bourgondië.” 

 

Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van Bourgondië". Absurd en ontroerend toneel. 

De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens 

haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. Niet uit 

liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken. Yvonne zwijgt en 

kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude geheimen worden 

ontsluierd. Als je anders bent en anders doet, hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze 

zich in godsnaam ontdoen van prinses Yvonne? 

 

Geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs! 

regie: Lavínia Freitas Vale Germano. spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando Vargas 

Domínguez, Caroline van Gemert, Bart de Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic, Enna 

Miličević, Joy Strijbosch en Mosa Veldhuizen 

 

data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 

tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur 

entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00 kaarten: www.annatheater.nl informatie 

kaartverkoop: 06-28104333 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. Het adres is 

Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255  

info@annatheater.nl  www.annatheater.nl 

http://www.annatheater.nl/

