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Van harte welkom
WELKOM
Hartelijk welkom aan Daniel Xu die instroomt bij juf Jeanne en juf Lia in groep 1/2A en Michael Xu die
instroomt bij juf Moniek. Wij wensen jullie een mooie tijd toe op IKC Trudo.

Vanuit de directie
PERSONEEL
Op dit moment hebben we een nieuwe conciërge op proef. Misschien hebt u Olivia al wel eens zien
lopen. Zij is er op maandag, woensdag en vrijdag. Olivia, van harte welkom op IKC Trudo. De andere
potentiële conciërge heeft zich helaas teruggetrokken, maar gelukkig is Olivia bereid extra dagen te
werken. Ze werkt nu op maandag de hele dag, woensdagochtend en vrijdagochtend.
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MAANDAG 20 JANUARI: KOM IN BLAUW/WIT NAAR SCHOOL
Aanstaande maandag hebben we op school een speciale dag. We kunnen hier nog geen bijzonderheden
over geven, maar we zouden het leuk vinden als alle kinderen die dag in blauw-witte kleding naar school
komen. Uiteraard hoort u maandag waarom het een bijzondere dag is.

STUDIEDAG
Dinsdag 28 januari hebben we een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Het team gaat die dag de
rapporten maken en met de leerkrachten van groep 8 spreken juf Rieky en juf Gonnie alle adviezen voor
het vervolgonderwijs door.

OUDERPANEL
Vorige week was er weer een bijeenkomst van het ouderpanel. We hebben toen de kerstmarkt
geëvalueerd, gesproken over huiswerk en gekeken waarover de leden van de leerlingenraad met elkaar
in gesprek gaan. Ook hebben we met ouders gesproken over ouder-kindgesprekken. Na de
kindgesprekken is het een logische volgende stap dat de kinderen ook betrokken worden bij de
oudergesprekken. Daarover zijn we nu met het team aan het brainstormen. In groep 8 zullen kinderen dit
jaar bij de adviesgesprekken al worden meegenomen. Ouders hebben in het ouderpanel aan kunnen
geven hoe zij tegen eventuele ouder-kindgesprekken aankijken. Die tips nemen we mee in de
besprekingen met het team.

DIENSTENVEILING
Tijdens de kerstmarkt hebben kinderen en/of ouders geboden op diensten van het team. Iedereen die
een dienst gekocht heeft, heeft daarvoor een cheque ontvangen. Het is de bedoeling dat u zelf met de
leerkracht een afspraak maakt over wanneer de dienst moet worden uitgevoerd. Daarvoor kunt u na
school bij desbetreffende leerkracht binnenlopen of een mail sturen.

OPROEP KLANKBORD SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
De afgelopen jaren is er in het onderwijs steeds meer belangstelling voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zeker in het licht van pestgedrag en het voorkomen daarvan. Als team zetten we in
op het scheppen van een positief groeps-/schoolklimaat. Daarbij is de driehoek tussen ouder, kind en
school erg belangrijk. Dit schooljaar willen we ons pestprotocol en ons beleidsplan sociale veiligheid
evalueren en bijstellen. Vanuit de driehoekgedachte willen we ook graag de ouders als klankbord in dit
proces betrekken. Het team heeft op studiedagen aangegeven dat ze daar nog structureler en met
doorgaande lijn aan willen werken. Daarbij willen ze gebruikmaken van een methode. We zijn dus op
zoek naar ouders die op een nader te bepalen moment met de werkgroep in gesprek willen. In dit
gesprek kunt u dan aangeven wat voor u als ouder en voor uw kind belangrijk is.
Wilt u graag deelnemen aan deze klankbordbijeenkomst, loop dan even binnen bij de directie of mail met
g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl. Omdat we dit graag zo spoedig mogelijk opstarten, vragen wij u om
uiterlijk 24 januari te reageren. Dan nemen wij contact met u op zodra we een datum gepland hebben.

AANMELDEN LEERLINGEN
Heeft u nog een zoontje/dochtertje dat in het schooljaar 2020-2021 vier jaar wordt en nog niet
ingeschreven is op onze school, dan zou het fijn zijn als u dat binnenkort doet, zodat wij daarmee
rekening houden bij onze planning voor komend schooljaar.
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van de site, of bij de directie/administratie ophalen.
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Vanuit het team
TEACHERS4TEACHERS
Beste allemaal,
Ik wil nog graag even terugblikken op de kerstmarkt van voor de vakantie. Tijdens deze kerstmarkt
hebben we geld ingezameld voor de stichting Teachers4teachers, de organisatie die al meer dan tien jaar
actief is op het gebied van onderwijs in Kenia (http://www.teachers4teachers.nl/). Door deze organisatie
is er een duidelijke groei te zien in de kwaliteit van dat onderwijs. Dit door leraren van hier, in contact te
brengen met leraren van daar. Ik ben vanuit onze stichting de volgende die naar Kenia gaat. Samen met
een groep andere leerkrachten bereiden we ons voor om er een succesvolle reis van te maken.
Tijdens de kerstmarkt is er een bedrag opgehaald van € 1.414. Dit bedrag gaat in zijn geheel naar dit
goede doel. Het bedrag voor de reis en het verblijf
wordt daar niet van betaald.
Enkele ouders hebben mij gevraagd om het
rekeningnummer waarop ze nog een bijdrage
kunnen leveren. Dat is NL25RABO0149661002 t.n.v.
St. Trudo Helmond. Vermeld er dan even bij dat het
om een bijdrage gaat voor Teachers4teachers.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijdrage en ga
in maart zelf bekijken wat er met dat geld gebeurt.
Vriendelijke groet, Geert Lambregts

BEDANKT
Bij deze wil ik collega's, kinderen en ouders bedanken voor hun bijdrage aan mijn afscheid van de
Trudoschool. Ik was zeer vereerd dat ik zoveel lieve reacties en attenties van iedereen heb mogen
ontvangen. Met de optredens van de kinderen was ik blij verrast. Kortom...het was een superleuke dag,
waarvan ik samen met mijn familie bijzonder heb genoten.
Dank je wel! Groetjes Ine Bouwman
Vanuit de ouderraad

CARNAVALSOPTOCHT
Tot onze spijt doet IKC Trudo ook dit jaar niet mee met de carnavalsoptocht in
Stiphout. Helaas hebben we te weinig aanmeldingen gekregen om een
representatief beeld te kunnen geven van onze school.
Bedankt voor de aanmeldingen en wie weet, doen we volgend jaar wel mee.

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt 30 januari 2020. U kunt de kopij tot 28 januari 20.00 uur mailen naar
stip@trudoschoolstiphout.nl . De redactie

Ingezonden stukken
LEV-GROEP
De komende maanden starten er diverse trainingen voor de inwoners van gemeente Helmond.
In de bijlagen treft u twee overzichten aan:
- een overzicht met het (voornamelijk gratis) trainingsaanbod voor volwassenen en
- een overzicht met het gratis trainingsaanbod voor kinderen en jongeren.
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JEUGDDISCO
Vrijdag 14 februari is het weer zover: disco in 't Aambeeld in Stiphout, ingang Kloosterstraat met als
thema :

Deze keer met introducé, dus breng je vriendjes en vriendinnetjes mee!
Kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte welkom vanaf (let op) 19.30 tot 21.30 uur.
De toegang is € 1 per persoon. Een consumptie kost € 1,70.
Voor meer informatie, zoals data van de jeugddisco en het reglement, verwijzen we naar
www.jeugddiscostiphout.nl

JIBB+ BEWEEGACTIVITEIT VOOR KINDEREN MET OVERGEWICHT
Onder begeleiding van twee Jibb+’ers start er een beweegaanbod voor kinderen met overgewicht van 6
t/m 12 jaar. Binnen dit aanbod wordt er op een laagdrempelige manier aan de slag gegaan met plezier in
bewegen, samen sporten en het vergroten van zelfvertrouwen. Iedere dinsdag, met uitzondering van de
schoolvakanties, van 15:30 tot 16:30 in de gymzaal van BS de Rank. Vanaf ieder moment kan er
ingestroomd worden. Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.sportencultuurhelmond.nl. Hier
staat ook informatie over het aanbod voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

GRATIS PROEFLESSEN JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op woensdag 8 januari
beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand januari een gratis proefles
volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook nog
een heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen
te werken, te presenteren en je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent
Lavínia Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 8 januari op
woensdagen en donderdagen gegeven.
“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem moet gebruiken of hoe je met je lichaam een
emotie uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf te zijn!” (Bart, 17 jaar)
Jeugdtheaterschool 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
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