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PERSONEEL 

Volgende week begint onze conciërge Jan Hoogendam weer 1 

uur per dag met lichte werkzaamheden. Welkom terug, Jan! 

WIJKSPORTDAG 18 SEPTEMBER 2019 

Woensdag 18 september vindt de wijksportdag weer plaats. Alle 

leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Wilhelminaschool, OKC De 

Lindt en de Trudoschool gaan die dag samen sportief aan de 

gang. Dit jaar is de locatie R.K. PVV (Goorloopweg 2). 

Leerlingen zijn welkom vanaf 8.30 uur. Probeer zo veel mogelijk 

op de fiets te komen of te carpoolen. Voor het clubhuis van R.K. 

PVV is geen keer- of parkeermogelijkheid. Rijd door richting TV 

Shaile, daar is een mogelijkheid om te keren. Om 8.45 uur 

begint de warming-up. Dit is het tijdstip waarop iedereen 

uiterlijk aanwezig moet zijn. De sportdag duurt tot 12.15 uur. 

Wij willen nogmaals de veiligheid benadrukken bij het ophalen 
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en brengen van de kinderen. Rijd langzaam en let op voetgangers 

en fietsers. Ouders en begeleiders die helpen, krijgen een paar 

dagen van tevoren via de school het draaiboek toegestuurd. 

Hierin staat duidelijk wat er van de begeleiding verwacht wordt. 

Ook de spellen worden hierin uitgelegd. U kunt eerst uw jongere 

kind(eren) op school afzetten. Om 12.30 uur letten wij er extra 

op dat de jongere kinderen opgehaald worden voor het geval dat 

u niet helemaal op tijd op school bent na het ophalen van uw kind 

op de sportdag.  

AVG 

Klassenlijsten 

Voorheen gaven we aan het begin van het jaar klassenlijsten 

mee. Volgens de nieuwe AVG mag dit niet meer. U kunt de 

adressen van klasgenootjes wel vinden in het ouderportaal van 

Parnassys. Telefoonnummers mogen daar, ook in het kader van 

de AVG, niet bij worden vermeld. Deze zult u dus zelf aan de 

andere ouders moeten vragen. 

 

Mailen door klassenouders 

In sommige groepen maken klassenouders een mailgroep aan om 

snel met alle ouders van de groep te kunnen mailen. 

Klassenouders hebben in het kader van de AVG het dringende 

verzoek gekregen deze adressen alleen in BCC te zetten. 

METHODE WERELDORIËNTATIE 

Tijdens de studiedag hebben we met iemand van de onderwijs-

begeleidingsdienst BCO onderzoek gedaan naar wat er op de 

markt is aan geïntegreerde wereldoriëntatiemethodes. Leer-

krachten zullen hieruit een drietal methodes kiezen en nader 

onderzoeken. In een later stadium worden er dan één of twee 

methodes uitgeprobeerd. Ons doel is om volgend schooljaar te 

starten met een nieuwe methode wereldoriëntatie. 

JURYBEZOEK 

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor 

een jurybezoek. Vorig schooljaar hebben we al een regulier 

inspectiebezoek gehad. Dan wordt de algemene onderwijskwali-
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teit onderzocht. Hiervoor kregen we de beoordeling ‘goed’. 

Daarmee konden we een verlenging aanvragen van ons predicaat 

Excellente School. Daarvoor krijgen we 26 september een 

jurybezoek. De jury komt in alle klassen kijken naar hoe ons 

profiel er in de praktijk uitziet. Als profiel hebben we gekozen 

voor het bieden van een breed aanbod met als speerpunt 

wetenschap en techniek.  

BEVRIJDINGSDAG STIPHOUT 

22 September is het 75 jaar geleden dat Stiphout werd 

bevrijd. Dit jaar wordt dit groots gevierd door de hele regio. 

Op dinsdag 17 september komen er diverse groepen militaire 

voertuigen door Stiphout gereden. De organisatie heeft 

gevraagd of wij langs de route willen staan om de waardering te 

laten blijken. Om 14.15u staan wij met alle leerlingen bij de 

Kloostertuin.  

 

 
 

UITKOMST VERKIEZINGEN MR 

De stemronde voor een nieuw MR-lid is gesloten. Alle 

kandidaten bedankt voor jullie interesse in de MR en de ouders 

die gestemd hebben, ook bedankt daarvoor!  

Irene van Geel is per september 2019 lid van de MR!  

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

Lizzie van Leuken 

Logan Meulenkamp 

Noud Meulendijks 

Juf Priscilla 

Sanne Rooijakkers 

Juf Sandra 

Marcus van der Wielen 

Khoa Tran 

 

 

7 september 

10 september 

12 september 

12 september 

13 september 

14 september 

16 september 

19 september 

 



   

 17 september 2019  
 

 

 

 

 

Basisschool St. Trudo  -4- stip@trudoschoolstiphout.nl 

 (0492) 525391  www.trudoschoolstiphout.nl 

 

DE VOLGENDE STIP 

De volgende Stip verschijnt donderdag 19 september. De kopij 

hiervoor ontvangen wij graag uiterlijk dinsdagavond 17 septem-

ber via mail stip@trudschoolstiphout.nl 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

De redactie 

 

 

INGEZONDEN STUKKEN 

Zie hierna voor ingekomen stukken van Sociale teams gemeente 

Helmond, de Jeugddisco, de Spurriebemmels, Sjors Sportief, 

Urban Matterz en Kunstkwartier. 

 

 

 

 

  

mailto:stip@trudschoolstiphout.nl
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Ondersteuning nodig?   bel 14 0492           
 
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en 
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal 
Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en 
jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.  
 
Wat doen we?  
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen 
in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, 
eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met 
ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, 
zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen 
rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde 
hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw 
en ga zo maar door. Wij zorgen ervoor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij 
de juiste persoon terechtkomt.  
 
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over te sparren, bel ons 
vooral!  
 
Vriendelijke groeten, 
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks 
 
Contactgegevens: 
14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 
 
Meer informatie?      
www.helmond.nl/socialeteams 
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De data voor de jeugddisco zijn: 13 sept., 11 okt., 22 nov. en 13 dec.  
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Voor- en achternaam:  

 

Straat:  

 

Postcode/woonplaats: 

Basisschool:  

 

Groep: 

Leeftijd:  

Emailadres ouders: 

 

Telefoonnummer:  

 

Mobiel nummer: 

 

De Spurriebemmels 
Carnavalsvereniging De Spurriezeiers, Stiphout 

 

Inschrijfformulier jeugdcarnaval 
Zaterdag 22 t/m dinsdag 25 februari 2020 

Ook dit jaar organiseert carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” weer 
allerlei jeugdcarnavalsactiviteiten in de weekenden van de maanden 
januari en februari 2020 en natuurlijk Carnaval! 
 
Voor een gezellige carnavalsperiode hebben wij 
weer veel Spurriebemmels nodig! 

Onze Spurriebemmels bestaan uit verschillende groepen: de 
raad van 11, ceremoniebemmel, bemmelvorst, bemmelwacht, 

prinsengarde, narren, het herriekappelleke en de 
huppelmariekes. Deze groepen worden in principe op 

leeftijd/groep ingedeeld. Indien het voor een goede verdeling 
noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid dat hier door de 

commissie van afgeweken wordt. Het is niet mogelijk om een 
voorkeur door te geven. 

 
Vanzelfsprekend kunnen de Spurriebemmels niet zonder echte 
jeugdprins(es) en een adjudant(e). Zij worden op spectaculaire 

wijze bekendgemaakt op ons Prinsenbal. 
 

Voor deelname aan de Spurriebemmels wordt in 2020 een bijdrage van € 20,- per kind gevraagd. Wanneer je je hebt 

ingeschreven ontvang je een uitnodiging voor onze kennismakingsochtend op zondagochtend 6 oktober a.s. Jij en je 

ouders krijgen dan uitleg over de Spurriebemmels en je krijgt te horen in welke groep je bent ingedeeld. 

Dus, wil je een geweldig carnaval vieren in 2020? Vul dan onderstaand strookje in en lever dit vóór 23 september a.s. 
in bij: 
 
Bas van Oorschot         
Stilpot 25    
 
Je mag dit formulier ook ingevuld mailen naar bemmels@spurriezeiers.nl 
Vergeet dan niet alle informatie die hieronder gevraagd wordt in de mail te vermelden. 
 
Wees er snel bij want anders bestaat de kans dat je buiten de Bemmelboot valt! Ook als je vorig jaar lid was van de 
Spurriebemmels moet je opnieuw inschrijven! 
 
Wil je meer weten? Bel dan even naar Bas, tel. 06 21 11 61 44 
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URBANMATTERZ FESTIVAL: URBAN SPORTS! 

 

Het programma voor Urban Sports, tijdens het gratis toegankelijke UrbanMatterz Urban & 

HipHop Festival in Helmond op zondag 22 september is rond!  

Vanaf 31 augustus om 12.00 uur kun je inschrijven voor alle gratis workshops en challenges die 

plaatsvinden op de nieuwe locatie ‘Under the bridge’ (Traversebrug) in het centrum van 

Helmond! Bij heel veel urban sports kun je meedoen en kijken naar demo's en wedstrijden. 

Daarnaast bieden veel sporten ook de mogelijkheid om mee te doen aan workshops of challenges. 

Sommige workshops zijn zelfs toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar of zelfs voor volwassenen! 

 

Aanmelden 

Vanaf 31 augustus om 12.00 uur kun je je via www.urbanmatterz.nl/urbansports aanmelden voor: 

Workshops: Breakdance, Suppen, Gauswheel en Freerunning. 

Challenges: Streetsoccer en Pumptrack.  

 

Vervelen is geen optie 

Zijn workshops en challenges niet jouw ding, of zit je favoriete workshop vol? Geen probleem!  

Je kunt onder begeleiding van ervaren sporters kennismaken met de sport. Er zijn volop andere 

activiteiten. 

 

Breakdance  

Eén van de publiekstrekkers tijdens de Urban Matterz Festivals de laatste jaren!  

Pro’s of jong talent: je krijgt de kans om je skills te laten zien.  

Er zijn demo’s en vette workshops van echte breakdancers van Unity Eight. Geef je snel op voor 

één van de vette workshops. Aanmelden voor workshops vanaf 31 augustus. 

 

Minipark BMX / Skaten / Skateboarden / Stuntscooters / Skate  

Speciaal voor BMX, skate, stuntscoorters en skateboarders leggen de boys AREAFIFTYONE 

van een lekker park aan om je op uit te leven. Je kunt dit vette park zelf beoefenen of je eigen 

skills verbeteren, maar er zullen ook korte workshops gegeven worden door professionals van Het 

Tienerhuis. Materiaal kun je tijdens UrbanMatterz lenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Het 

Tienerhuis. Je mag natuurlijk ook je eigen BMX, stuntscooter, skates of skateboard meenemen. 

Geen workshops, vrij toegankelijk onder begeleiding. 

 

Freerunning  

Urban Matterz! biedt al jaren een podium voor deze sport die steeds meer aan populariteit wint. 

Ook in Helmond is het al een aantal jaar mogelijk om deze sport te beoefenen in Brandevoort en 

Helmond Noord. Er zal een parcours zijn voor de professionals, beginners en de allerkleinsten! 

http://www.urbanmatterz.nl/
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Alle activiteiten bij freerunning staan onder begeleiding van Commit Freerun en natuurlijk zullen 

de toppers uit hun gelederen Freerunning demo’s geven. Aanmelden voor workshops vanaf 31 

augustus, demonstraties en vrij toegankelijk onder begeleiding 
 

Streetsoccer 

In Helmond wordt op hoog niveau straatvoetbal gespeeld en in de afgelopen jaren zijn er zelfs 

een aantal teams, waaronder meiden, Nederlands kampioen geworden. Bij UrbanMatterz geen 

veld, maar wel een pannakooi waarin je mee kunt doen met een contest hooghouden!  

Inschrijven challenge vanaf 31 augustus voor diverse leeftijden. 

 

Suppen  

Tegenwoordig in elke grote stad van Europa te doen! Het enige wat je nodig hebt is een rivier, 

kanaal of gracht door het centrum. En laten we in helmond nou een mooi kanaal hebben. Vanaf het 

festival kun je een korte kennismaking doen met deze gave sport. Paddle dwars door het centrum, 

langs het kasteel en de unieke gebouwen van de Vlisco, om aan te leggen bij De Cacaofabriek waar 

je de expositie MELTINGPOT in De Cacaofabriek Expo gratis kunt bezoeken.  

Aanmelden voor workshops vanaf 31 augustus, zwemdiploma A+B verplicht. 

 

Pumptrack  

In samenwerking met Velosolutions en Wood15 is er weer een pumptrack aanwezig. Er zijn in de 

weken voorafgaand al voorrondes gehouden door heel Helmond, waarvan de finales tijdens 

UrbanMatterz! worden gehouden. Natuurlijk is er ook ruimte voor iedereen om los te gaan op deze 

uitdagende Pumptrack, die toegankelijk is voor jong en oud en met BMX fietsen, skateboards, 

skates en steps. Inschrijven challenge 9-10 jaar en 13+ jaar mogelijk vanaf 31 augustus, rest vrij 

toegankelijk onder begeleiding. 

 

Gauswheels  

De Gauswheel is een freestyle step en geschikt voor bijna alle leeftijden. Inmiddels al een paar 

jaar actief in Helmond. Durf jij er ook mee het minipark in? 

Aanmelden workshops vanaf 31 augustus, vrij toegankelijk onder begeleiding 

 

NK Miniramp – Dutch Open Park Series  

(inschrijven niet mogelijk) 

Voor de eerste keer tijdens UrbanMatterz! zal er een heus NK georganiseerd worden. In 

samenwerking met BrabantSport, Skateboardfederatie Nederland en Nine Yards zal er een 

Miniramp opgebouwd worden van 12 meter breed en 18 meter lang. Dit gevaarte wordt pal voor 

het Kasteel van Helmond geplaatst, waarop de Nederlandse top uit de Skateboard scene zal 

strijden voor de 1e plaats op het NK Miniramp. Een fantastische ambiance! 
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KIES JE INSTRUMENT! DE VOORUITGANG STIPHOUT 
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of 
trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf… 

Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke 
instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan 
tijdens de cursus Kies-je-instrument! 
Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende instrumenten uit te proberen. Elke les is een 
ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe speel je op het instrument.  

De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit, 
dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon. We geven deze cursus in 
samenwerking met Fanfare de Vooruitgang uit Stiphout. 
Startdatum: dinsdag 17 september 
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5 
Aantal lessen: 12 lessen 
Lesdag: dinsdag 15.30 uur-16.30 uur 
Lesplaats: De vooruitgang Stiphout, Kloosterstraat 5   
Prijs: € 99,- 

Voor de jongere broertjes of zusjes en de vaders en moeders, opa’s en oma’s  
hebben we ook MUZIEKPLEZIER VAN 0-4.  
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Samen in de kring. Het kind op schoot. 
15 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar prikkelen die ontluikende 
fantasie! Met allerlei instrumentjes en materialen. 
Vanuit de veilige haven van de herhaling maar ook via spannende uitstapjes naar nieuwe repertoire! 
Thematisch komen lente, Pasen, Sint et cetera voorbij net als de handelingen van alledag en tandenpoetsen was 
nog nooit zo leuk! 
De groepen worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg. 
Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het plezier spat er af! Voor de kleintjes én hun (groot)ouders. 

Startdatum: maandag 16  september  
Doelgroep: kinderen van 0-4 
Aantal lessen: 15 lessen 
Lesplaats: Kunstkwartier Helmond, Kromme Steenweg 16 
Lesdag: maandagochtend, tijd afhankelijk van de leeftijd, zie website 
Prijs: € 115,- 

Meer info: www.kunst-kwartier.nl 

 


