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VAN HARTE WELKOM 
Dailey van Herk is begonnen in groep 1/2A bij juf Jeanne en  

juf Lia. Maandag 23 september start Jeavy Kusters in groep 6 

bij juf Lieke en meneer Michiel.  

Wij wensen hen allemaal een mooie tijd op de Trudoschool toe. 
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WEBSITE  
Deze week is de website weer aangepast. Dit betekent dat we 

de kopjes protocollen en beleidsplannen kunnen gaan vullen. 

Handig als u bijv. het protocol “Presenteren” in wilt zien.  

 

SPORTDAG  
Gisteren hadden we de jaarlijkse sportdag met de Wilhelmina-

school en De Lindt. De kinderen hebben genoten van een hele 

ochtend sport en spel. Het was weer prima georganiseerd door 

Jibb. Echter, zonder uw hulp kunnen dit soort activiteiten niet 

plaatsvinden. Dus alle hulpouders: bedankt!!!  

 

TALENTENBLOK  
Vandaag zijn de eerste talentblokken in groep 6, 7 en 8 gestart. 

We hebben een aanbod van diverse activiteiten. Zo is er een 

blok Engels, een blok musical (zang), jeugd-EHBO, gym, schil-

deren en een grej of the day. Bij dit laatste krijgen de kinderen 

een raadsel waarvoor ze een oplossing bedenken. Daarna geeft 

de leerkracht een microles van 10 minuten met een aantal 

interessante weetjes over het onderwerp. Vervolgens gaan de 

kinderen de informatie verwerken op een manier waarmee ze de 

informatie aan anderen kunnen presenteren. Dat kan digitaal 

zijn, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een poster.  

 

SPONSORLOOP MOV 
A.s. woensdag, 25 september, krijgen de kinderen uitleg over 

het nieuwe project van de MOV. Verderop leest u hierover 

meer. Na de uitleg krijgen de kinderen een sponsorloopbrief 

mee. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de jonge kinderen 

overal langs de deur gaan. Wellicht kunnen zij aan opa/oma of 

de buren een bijdrage vragen. Dit jaar is de sponsorloop samen 

met OBS De Lindt. De wandelroute is ook weer in Stiphout. 

Hierdoor kunnen alle klassen het rondje meelopen.  

 

SPREEKUUR KINDERFYSIO  
Op woensdag 2 oktober is er een inloopspreekuur van de 

kinderfysiotherapeut. U kunt hier met allerlei vragen terecht. 

Dit kan zijn over de grove motoriek, maar bijvoorbeeld ook over 

het schrijven van uw kind. Als het nodig is, kunt u uw kind ook 

even uit de klas halen. U kunt vanaf 8.20 tot 9.00 uur terecht. 

U kunt zich melden in het halletje bij de hoofdingang.  
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SCHOLENBEZOEKEN 
Groep 8 zal de komende tijd een bezoek brengen aan de middel-

bare scholen in Helmond. Zo kunnen de kinderen kennismaken, 

minilesjes volgen en de sfeer proeven op de scholen. We gaan op 

de fiets. De scholenbezoeken vinden plaats in de ochtend. Op 

vrijdagmorgen 27 september gaan we naar het Dr. Knippenberg-

college. Op dinsdagmorgen 1 oktober gaan we naar het Carolus 

Borromeuscollege. 

 

 
 

KINDERBOEKENWEEK 2019 
Op 2 oktober start de kinderboekenweek. Elk jaar weer een 

leuke periode. De kinderen van alle groepen verzamelen die 

ochtend vanaf de eerste bel op het kleuterspeelplein. Daar 

wordt om 8:30 uur de kinderboekenweek geopend. Na deze 

opening gaan de kinderen aan de slag met leuke opdrachten 

rondom het thema "Reis mee". Op 11 oktober sluiten we de 

kinderboekenweek feestelijk af met de groepen in de aula van 

onze school. 

 
 

 

 

MR-VERGADERING  
Volgende week donderdag, 26 september, om 19.30 uur vindt de 

eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. De agenda is 

als volgt: 

1. Opening  

2. Notulen vorige vergadering 

3. Mededelingen  

4. Terugblik jurybezoek  

5. Jaarverslag 2018-2019 

6. Actieplan 2019-2020 

7. Communicatie ouderpanel  

8. Schoolreis 
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9. Uitnodiging MR door GMR (zie mail) 

10. Inhoud van de MR-vergadering 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Het betreft een openbare vergadering.  

U bent van harte welkom om te komen luisteren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Hallo allemaal! 

Ik ben Lieke Bokmans, juf van groep 6 op 

maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben 36 jaar 

en woon in Asten, samen met mijn vriend Bert 

en onze kinderen Luuk (4 jaar) en Tim (2 jaar).  

Mijn hobby's zijn wandelen in het bos met onze 

kinderen, lezen, winkelen of lekker eten met 

vriendinnen of een spelletje doen met vrienden. Ik hoop er 

samen met groep 6 een heel fijn jaar van te maken!  

Als u vragen heeft, kom gerust even binnenlopen. 

Groetjes, juf Lieke 

 

Beste ouders, opvoeders en kinderen, 

Sinds het begin van het schooljaar loop ik rond 

op de Trudoschool. Ik werk daar voornamelijk in 

groep 6, maar als ik in andere klassen nodig ben, 

dan kan uw kind mij daar ook tegenkomen. Ik 

ben 39 jaar en bijna vader van een zoontje. Ik 

heb een hele tijd in de Randstad gewoond en 

gewerkt en ben nu werkzaam in de pool van de 

stichting waaronder de Trudoschool ook valt. Tot 1 december 

werk ik samen met juf Lieke. Daarna zal juf Sandra weer terug-

komen van haar zwangerschapsverlof en zal ik waarschijnlijk 

weer op een andere school aan de slag gaan.  Mocht u vragen 

hebben, ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag op de Trudo te 

vinden. 

Groeten, meneer Michiel  
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Hallo allemaal,   

Ik ben Hans Fransen en sinds dit jaar ben ik op 

de dinsdag werkzaam op de Trudoschool in groep 

5 in de klas van meneer Geert. De andere dagen 

van de week werk ik op een andere school in 

Helmond. Hiervoor heb 14 jaar op 2 scholen in 

Eindhoven gewerkt. Ik heb 2 dochters van 19 en 

15 jaar en een hond genaamd Spike. Wij wonen 

in Eindhoven. Spike en ik vinden het leuk om lange wandelingen 

te maken en verder hou ik erg van muziek luisteren en spelen. 

We komen elkaar misschien wel tegen op de dinsdag!  

Groetjes, meneer Hans 

 

Hallo lezers van de Stip!  

Mijn naam is Max en ik ben nu vierdejaarsstu-

dent op De Kempel. Twee jaar geleden heb ik 

bij juf Maike in groep 7/8 en bij juf Moniek in 

groep 1/2 stage gelopen. Nu ben ik weer terug 

om in groep 8 af te studeren. Dit jaar ga ik een 

onderzoek binnen het domein van muziekonder-

wijs uitvoeren, mede omdat ik een extra 

muziekopleiding volg. Dit jaar specialiseer ik me in het Oudere 

Kind en volg ik een keuzevak over Positieve Educatie. Dit wil ik 

graag snel concreet in de klas toepassen. Voorlopig ben ik elke 

maandag en dinsdag op de Trudoschool; later in het schooljaar 

zal ik zelfstandig vier weken lang de klas draaien.  

Ik heb er al heel veel zin in!   

Tot ziens, meneer Max   

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lotte Swinkels. Ik ben 19 jaar oud 

en ben derdejaarsstudent op Hogeschool De 

Kempel. Het komende halfjaar loop ik iedere 

dinsdag stage in groep 3 bij Juf Silvia en Juf 

Priscilla. Ik ben geboren in Stiphout en nu woon-

achtig in Nuenen. In mijn vrije tijd fitness ik 

graag en ik heb het liefst altijd wat gezelschap 

om mij heen. Ik heb een bijbaantje bij de Bijenkorf en heb twee 

oppasadresjes. Ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen aan 

mijn stage en wie weet zien we elkaar nog eens.  

Groetjes, Lotte 



   

19 september 2019 
 
 

 

 

Basisschool St. Trudo  -6- stip@trudoschoolstiphout.nl 

 (0492) 52 53 91  www.trudoschoolstiphout.nl 

 

 

 

INSCHRIJVING COMMUNIE 
De ouders van de kinderen van groep 4 ontvangen binnenkort 

een inschrijfformulier voor de informatieve ouderavond op 

woensdag 6 november a.s. om 20.00 uur, in de koffiekamer van 

OBS De Lindt. De datum voor de viering is vastgesteld op 

Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020 om 12.30 uur in de St. 

Trudokerk. De viering wordt voorbereid met de kinderen van 

OBS de Lindt en de Wilhelminaschool. Voor de Trudoschool 

zoeken wij nog een ouder die het aanspreekpunt voor onze 

school wil zijn in de werkgroep. 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
Khao Tran 

Femke Smeets 

Evy Toonders 

Iris Rooijakkers 

Juf Lia 

Amélie Middendorp 

Albertino Snijders 

Alize Bachrach 

Jopke van Leuken 

Fleur van Ganzenwinkel 

 

19 september 

21 september 

23 september 

24 september 

26 september 

28 september 

30 september 

2 oktober 

2 oktober 

3 oktober 

 

 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op 3 oktober. De kopij hiervoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 1 oktober. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 

De redactie 

 

 

 

INGEZONDEN STUKKEN 
In de bijlagen treft u aan: 

 

• het overzicht van klassen- en luizenouders;  

• het herfstprogramma van JIBB voor jong en oud.  

• de brief van MOV Stiphout inzake de sponsorloop  

• Helmond 75 jaar vrij; kijk voor meer informatie over de 

activiteiten op: www.helmondvrij.nl.  

 

http://www.helmondvrij.nl/
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      KLASSEN- EN LUIZENOUDERS 

Groep 
(K) = Klassenouder  

(L) = Luizenouder  
Moeder van 

 K Maike Coppens Iddhi van Boekel 

 K+L Lieke van den Heuvel Abigail Smulders 

1/2A K Esther Middendorp Phéline Middendorp 

Juf Jeanne en juf Lia L Maike Coppens Iddhi van Boekel 

 L Leonie van Deun Julian van Deun 

 K Pam Bosma Julian van der Heijden 

 K Ilone Meijnen Floris Dings 

1/2B K Bianca Kuijpers Luciano Smulders 

Juf Moniek L Eveline Raijmakers Liv Raijmakers 

 L Lieke Toll Tom Bloks 

 L Yvonne Daniëls Siem Daniëls 

 K Brenda Mauer Eloïse Mauer 

3 K+L Caroline van Mierlo Olivia van Oorschot 

Juf Silvia en juf Priscilla L Lieke van den Heuvel James Smulders 

 L Maike Coppens Deva van Boekel 

 K Brendy Lintermans Fleur van Ganzenwinkel 

4 K Ilse Mannaerts Noor van der Weijden 

Juf Angelique en juf Lidy K Joyce Bachrach Alize Bachrach 

 L Anneke Daamen Faas van Bragt 

 L Meike van der Rijt Sjoerd van der Rijt 

 K Sigrid Boogers Maud Remers 

5 K Esther Middendorp Amélie Middendorp 

Meneer Geert en K Amy Meulenkamp Logan Meulenkamp 

meneer Hans L Loes van der Vorst Saar van der Vorst 

 L Anneke Daamen Wies van Bragt 

 L Floortje Dijckmans Anne Dijckmans 
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Groep 
(K) = Klassenouder  

(L) = Luizenouder  
Moeder van 

6 K Miranda van Dijk Mees van Dijk 

Juf Lieke en juf Sandra K Freke van Duijnhoven Juul van Duijnhoven 

/meneer Michiel L Maike Koster Finn Meijer 

 L Yvonne Daniëls Pleun Daniëls 

 K Linda van de Laar Rick van de Laar 

7 K Juliette Hendrickx Jules Hendrickx 

Juf Angeniet L Ilse Mannaerts Saar van der Weijden 

 L  Patricia van Hemert Isabella Kager 

 K Chantal van Oorschot Pim van Oorschot 

 K Sabine Snijders Lars en Borg Snijders 

8 L Jolanda de Veer Vince de Veer 

Juf Maike en juf Nieke L Floortje Dijckmans Lotte Dijckmans 

 L Jessica de Vries Elske de Vries 

 L Mariska Pothof Lars Pothof 

 

 

Herfstvakantie met Jibb+  

Wat een heerlijk vooruitzicht: de herfstvakantie staat 

alweer voor de deur! Ook dit jaar zorgt Jibb+ weer voor 

supergave, stoere, maar vooral sportieve activiteiten 

tijdens jouw herfstvakantie. Denk bijvoorbeeld aan 

skateboarden, trampoline springen, ijshockey en 

kunstschaatsen, archery tag, meidenvoetbaltoernooi en 

nog veel meer! Ook kun je met vrienden en vriendinnen 

meedoen aan het schoolhandbaltoernooi op donderdag 17 

oktober. We hebben speciale activiteiten voor peuters 

(2-4 jaar) en voortgezet onderwijs (klas 1 en 2)! Kijk op 

onze website voor het volledige programma: 

www.jibbplus.nl. Inschrijven kan vanaf maandag 23 

september 09.00 uur. Dus grijp je kans en ontdek jouw 

sport.  

Tot ziens in de herfstvakantie! 
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SPONSORLOOP 2019  

Beste ouders, jongens en meisjes  

Op woensdag 9 oktober houdt MOV Stiphout weer de jaarlijkse sponsorloop.  

Het MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) is opgericht om personen uit Stiphout, die 
ontwikkelingswerk deden in Ghana, Kenia en Tanzania, in Afrika te ondersteunen. 
Deze mensen zijn inmiddels overleden, maar hun werk wordt door anderen 
voortgezet. Het MOV blijft deze mensen helpen.  

Op 25 september komt er iemand op school om iets over het werk van het MOV en 
over onderstaand project te vertellen. De formulieren om sponsoren te werven, 
worden dan aan de kinderen meegegeven.  

Dit jaar is het thema:  

‘Het bouwen van een nieuwe keuken voor een school  
in het plaatsje Wa, in Noord Ghana.’ 

De school wordt beheerd door de FIC Broeders, een onderwijsorde die zijn oorsprong 
heeft in Maastricht en al jaren in Ghana werkzaam is. De school is gestart in 2011 en 
heeft op dit moment 415 leerlingen. Het is een kostschool, aangezien de leerlingen uit 
de wijde omtrek komen en dus kilometers van huis zijn. Tot nu toe worden de maal-
tijden voor de kinderen bereid op open vuren. Dit is schadelijk voor de ogen en 
luchtwegen en belemmert een goede hygiëne.  

Deze school wil graag een nieuwe keuken, waar geen open vuur meer aan te pas 
komt. De totale kosten van dit project bedragen € 24.895. 

Hierbij kunnen jullie een klein beetje helpen door geld op te halen voor deze school.  

Jongens en meisjes, we lopen dus dit jaar om geld op te halen voor het aanschaffen 
van een nieuwe keuken voor een kostschool in Wa, dat ligt in Ghana.  

MOV STIPHOUT  
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