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Van harte welkom
WELKOM
Welkom aan Roef van Acker die na de carnavalsvakantie start in groep 2 bij de juffen Jeanne en Lia.
Wij wensen hem een fijne tijd toe op IKC Trudo.

Vanuit de directie
RAPPORT
Morgenochtend gaan de rapporten mee naar huis. Daarin zitten ook altijd de overzichten van de
Cito-toetsen. Voor begrijpend lezen nemen we in groep 6 t/m 8 de toets van Dia af. Die toets is
inmiddels afgenomen, maar de uitslag daarvan komt pas vrijdag in de loop van de dag
beschikbaar. Voor het rapportpunt van begrijpend lezen hebben we daardoor alleen gebruikgemaakt van de methodetoets van begrijpend lezen. Op de ouderavond krijgt u alsnog de
uitslag van de Diatoets. Volgende week zijn voor de groepen 1 t/m 6 de ouderavonden. Vragen
over het rapport kunt u dan stellen.
BERICHT LEERPLICHTAMBTENAAR
Omdat de leerplichtambtenaren uit ervaring weten dat er op de vrijdag voor carnaval relatief veel
ongeoorloofd verzuim is, houden zij op die dag vaak controles. Dit betekent dat zij bij ons het
verzuim kunnen opvragen en dat ze ons en u kunnen vragen naar de reden van afwezigheid.
Als dit geen geldige reden is, zullen zij hierop verdere actie ondernemen.
LUIZENCONTROLE
In de week van 2 maart is er weer een luizencontrole. Fijn als u de ouders helpt door geen
ingewikkelde kapsels te maken.
INLOOP LOGOPEDIE
Woensdag 4 maart van 8.30 tot 9.00 uur is er in de teamkamer het periodieke spreek(half)uur
van de logopedie. Heeft u vragen over uitspraak en taalontwikkelingen en wilt u deze vragen
eens voorleggen aan de logopedist, dan kan dit geheel vrijblijvend tijdens dit inloopspreekuur.
MENEER GEERT NAAR KENIA
Na de carnavalsvakantie gaat meneer Geert op woensdag 4 maart voor een studiereis naar
Kenia. De vervanging in groep 5 is als volgt geregeld: 4, 5, 6 en 10, 11 en 12 maart is juf
Angelique in de klas. Maandag 9 maart is meneer Hans in de klas en vrijdag 13 maart is juf
Maike in de klas.
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Vanuit het team
KLIEN IT EN BEZOEK WATERSCHAP AA EN MAAS
Groep 8 doet mee aan het Klien it project van de gemeente. In de afgelopen periode hebben we
het gehad over het scheiden van afval en zijn de kinderen thuis aan de slag gegaan met het
scheiden van afval. Ook hebben we al een aantal keer de schoolomgeving schoongemaakt.
De komende periode gaan we werken rondom het thema water. Groep 8 heeft gisteren een
bezoek gebracht aan de waterzuivering AA en Maas in Aarle-Rixtel. Het bezoek aan de waterzuivering en de waterchallenge zorgen ervoor dat de kinderen zich bewust worden van de
invloed van hun gedrag op het water en ook van hoe belangrijk water voor ons is.
VOORLEESWEDSTRIJD
Volgende week, dinsdag19 februari, zal onze schoolvoorleeskampioene, Laura Adriaans, het op
gaan nemen tegen de andere voorleeskampioenen van Helmondse scholen. We gaan met de
hele groep naar Pathé om te luisteren naar alle voorleeskampioenen en om Laura te steunen.
We wensen haar heel veel succes!
Vanuit de ouderraad

CARNAVAL
Volgende week is het weer zover…. Carnaval op school!
Natuurlijk mogen de kinderen verkleed naar school komen.
De dag staat in het teken van gezellig feesten en hossen
met elkaar. In de aula zullen, onder leiding van een DJ,
activiteiten plaatsvinden en in de klassen zullen er ook
activiteiten zijn. Daarnaast gaan we net als vorig jaar
samen met De Lindt carnaval vieren in De Smed. Van
10.00 tot 11.00 uur zijn beide scholen voltallig aanwezig en
zullen zowel de Spurriebemmels als de Spurriezeiers ons
een bezoek brengen. Om 11.00 uur gaan de groepen 1 t/m
4 terug naar school en hossen de groepen 5 t/m 8 tot 12.00
uur nog even verder.
Op deze dag gelden de gewone schooltijden. Wij
verwachten de kinderen om 8.30 uur allemaal in de klas en
om 12.30 uur start voor iedereen de vakantie. De kinderen
mogen gewoon hun tussendoortje mee naar school
nemen. Gelieve geen serpentines mee te geven.
Vanuit de redactie
KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op 5 maart 2020. Kopij kunt u tot 3 maart, 20.00 uur mailen naar
stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! De redactie
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Ingezonden stukken
ALL YOU NEED IS LOVE [AND MUSIC]
Op Valentijnsdag 14 februari geven de leerlingen van de vijf Helmondse muziekverenigingen een
concert in Stiphout. Het concert begint om 19.00 uur in het fanfaregebouw (Kloosterstraat 5) en de
entree is gratis. Het is ontzettend leuk om eens te horen wat je kunt bereiken als je samen muziek
maakt! Wil je zelf muziek gaan maken en eens een gratis proefles volgen, stuur dan een mailtje
naar muziekopleiding@fanfaredevooruitgang.nl
Jan van Bommel
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BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF

Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders
van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren
en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00
uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088-00 31 422.
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