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WELKOM 

We mogen weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen: 

Soof Bloks   Groep 1  

Sarah Dings   Groep 1  

Veel plezier op school! 

 

  

Welkom 
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Vanuit de directie 

PERSONEEL 
Juf Lieke is de afgelopen 2 weken absent geweest i.v.m. gezondheidsproblemen van haar partner. Ook 

deze week is ze nog niet op school aanwezig geweest. Wekelijks bekijken we de mogelijkheden daarom-

trent. Gelukkig kan juf Marte deze afwezigheid opvangen. Door de inzet van juf Marte heeft de groep de 

hele week toch dezelfde leerkracht. Als gevolg hiervan is er wel een lagere bezetting op het werkplein, 

waardoor we soms keuzes moeten maken in de ondersteuning.  

OUDERBETROKKENHEIDSONDERZOEK 
Wat fijn dat er zoveel ouders de vragenlijst hebben ingevuld! We hadden een respons van 60%. Dat zorgt 

ervoor dat de resultaten betrouwbaar zijn. Deze worden nu besproken in het team en met de medezeggen-

schapsraad (MR). Daarna zullen we de resultaten ook aan de andere ouders bekendmaken. Samen met 

het team en de MR gaan we kijken welke actiepunten we naar aanleiding van de uitkomsten gaan aanpak-

ken en welke goede zaken we zeker zo moeten houden. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. 

VERKEERSPROJECT 

Ook hier de complimenten van het projectbureau over de hoge respons. Onlangs 

hadden al 110 ouders de 0-meting voor het onderzoek ingevuld. Een signaal dat u 

de verkeersveiligheid belangrijk vindt! Deze maand stond op de planning dat het 

projectbureau op locatie zou komen filmen. Ook hadden we het erg leuk gevonden 

als de kinderen geïnterviewd konden worden t.a.v. de verkeersveiligheid. Door de 

situatie omtrent corona zijn deze activiteiten opgeschoven naar een latere datum.  

Inmiddels hebben we hulp van drie ouders die mee willen denken over eventuele 

acties omtrent de verkeersveiligheid om de school. Voortgang hierin zullen we 

natuurlijk op tijd bekendmaken. 

SUPER SOCIAAL 

Net als andere jaren kunnen kinderen ook dit jaar in de week voor Kerst verpakte voedingsmiddelen of bijv. 

verzorgingsproducten meebrengen naar school. Stichting Supersociaal zal weer bij elke groep kratten 

neerzetten, waarin de producten verzameld worden. 22 December worden de kratten weer opgehaald. 

ABONNEMENT BIBLIOTHEEK  
Eerder vroegen wij u al aan te geven of uw kind lid is van de bibliotheek en wat het abonnementsnummer 

is. Ons doel is dat alle kinderen lid zijn van de bibliotheek, uiteraard om het lezen te bevorderen. Ook biedt 

de website van de bibliotheek online veel mogelijkheden voor ons om daarmee aan de slag te gaan. Daar-

voor moeten kinderen echter wel lid zijn. De bibliotheek kan de kinderen die nog geen lid zijn gratis lid 

maken, zodat u daarvoor niet zelf naar de bibliotheek hoeft. Daartoe leveren wij dezelf-

de gegevens aan als die u zelf ook zou moeten aanleveren (naam, adres, telefoon-

nummer, e-mail en geboortedatum). Met de Bieb hebben wij een AVG-overeen-

komst. Dat betekent dat dat zij deze gegevens enkel en alleen gebruiken voor zaken 

t.a.v. uitlenen van boeken en beperkt voor informatie over activiteiten van de biblio-

theek. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan vragen wij u om dit uiterlijk 

14 december a.s. via h.biemans@trudoschoolstiphout.nl aan ons door te geven. 

zullen we de gegevens uitwisselen met de bibliotheek. 
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CORONAMAATREGELEN 

Op dit moment is het een aparte periode voor ons allen. Voor u als ouder, maar ook voor ons als team. De 

maatregelen volgen elkaar soms in rap tempo op. Vooralsnog hebben we de hoop dat de school gewoon 

open blijft. Hier hebben we ook uw hulp hard nodig. Graag willen we als team nog eens onderstrepen hoe 

belangrijk het is om kinderen met (verkoudheids)klachten pas met een negatieve (zelf)test naar school te 

laten gaan. Samen kunnen we het zo veilig mogelijk houden voor elkaar. 

 

CITO & DIA 

Over een tijdje is het zover en worden in de groepen 3 

t/m 8 in januari weer de middentoetsen van Cito & Dia 

afgenomen. Hierbij dan ook het verzoek om afspraken 

voor de tandarts e.d. in de middag te plannen. Zo hopen 

we zo min mogelijk afwezigen te hebben tijdens de toets-

tijden. 

 

SINTERKLAAS 

Wat hebben de kinderen (en wij!) genoten van de Sint en 

zijn bezoek! Ook via deze weg willen we de ouderraad 

bedanken voor het meedenken, het mee organiseren en 

aanbrengen van alle versieringen. 

 

 

 

 

Vanuit het team 

KERSTVIERING 

Helaas kan vanwege de huidige coronamaatregelen de gebruikelijke kerstviering op school niet doorgaan. 

Maar natuurlijk willen wij kerst vieren op school niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Vandaar dat de werk-

groep graag een kerstontbijt wil organiseren. Alle kinderen mogen daarom op vrijdag 24 december zelf een 

ontbijt (eten en drinken) mee naar school nemen. De leerkrachten zorgen dan voor een sfeervolle aankle-

ding en kerstinvulling van de dag .Zo is het ontbijt ‘corona-proof’ en hopen wij toch op een sfeervolle dag. 

Tevens zal de OR in de kleine pauze een kersttraktatie verzorgen. U hoeft die dag alleen een ontbijt mee te 

geven aan uw kind en geen fruit voor in de kleine pauze. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de 

werkgroep kerst 
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Vanuit Spring 

‘T STIPPELTJE 

Op Peuteraanbod ‘t Stippeltje zijn we bezig met het thema ‘Feest’.  

Hiervoor hebben we super fijn gespeeld in de Sinterklaas- en pietenkleding. Veel kinderen konden zich 

heel goed inleven in de pieten en er werd ook heel goed geoefend met het brengen van de pakjes naar alle 

kinderen. De boot was helemaal vanuit Spanje naar onze groep gevaren! Dat was heel leuk      . 

Ook hebben we gewerkt met de green screen. We hebben samen met kinderen uit groep 7 een mooie foto 

gemaakt met een andere achtergrond. Dit was heel leuk om te zien! 

Na het bezoek van Sinterklaas gaan we verder met de Kerst. We versieren samen de kerstboom met 

lampjes, ballen en slingers. Ook maken we hele mooie kerstknutselwerkjes en gaan we samen met de 

kinderen een kerstlunch organiseren. Een ontzettend leuke en leerzame tijd dus! 
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 23 december 2021. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 14 december vóór 

20.00 uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

 
 

Ingezonden stukken 

STICHTING ‘SPEEL JE MEE’ 
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TRAINING POSITIEF OPVOEDEN 
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ANNATHEATER HELMOND 

 

 

 


