
  Nummer 13.4  

 3 oktober 2019  

Sint Trudo Info Pagina 

 

 

 

Basisschool St. Trudo  -1- stip@trudoschoolstiphout.nl 

 (0492) 52 53 91  www.trudoschoolstiphout.nl 

 

 

VAN HARTE WELKOM 
Wij verwelkomen Fons Meulendijks op onze school. Fons is 

begonnen in groep 1/2A bij juf Lia en juf Jeanne. Wij wensen 

hem een mooie tijd toe op de St. Trudoschool. 
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Enveloppen sponsorloop mee naar school 

Ouderpanel 8.30-9.30 uur 

Sponsorloop 

Herfstvakantie 

Studiedag: alle leerlingen vrij 
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PERSONEEL 
De partner van meneer Michiel uit groep 6 is afgelopen 

zaterdag bevallen van een zoon. Ze noemen hem Reem. Namens 

de leerlingen uit groep 6 en namens het team: van harte 

gefeliciteerd! 

 

SPONSORLOOP 
Aanstaande woensdag is de jaarlijkse sponsorloop. De opbrengst 

van de sponsorloop is voor de bouw van keukenfaciliteiten voor 

een school in de stad Wa in Ghana. Wist u dat ze daar nog altijd 

gebruik maken van ons oude schoolmeubilair? 

Rond 10.30 uur vertrekken we op onze school. We lopen eerst 

naar de Lindt om daar de kinderen op te halen. Daarna lopen we 

een rondje door Stiphout. Misschien ziet u ons wel langskomen. 

Als we terugkomen op het speelplein (sporthalzijde), hebben we 

daar nog een leuke afsluiting. De vader van twee van onze 

leerlingen (u kent hem vast nog van de voorstelling van 

afgelopen jaar) zal daar een dansactiviteit doen met de 

kinderen. Denkt u eraan om de enveloppen as. maandag mee te 

geven naar school? 

 

STUDIEDAG 
Op woensdag 23 oktober is er een studiedag. Alle leerlingen zijn 

die dag vrij. De leerkrachten vullen die dag ‘Zien’ in. Dit is het 

systeem waarmee wij leerlingen sociaal-emotioneel volgen. De 

inhoud hiervan is de basis voor de eerste oudergesprekken. 

Naast de dagelijkse observaties houden leerkrachten 

leergesprekken: één op één gesprekken met kinderen om kind-

specifieke zaken samen uit te diepen. 

Tijdens de studiedag krijgen leerkrachten ook informatie over 

wat het betekent als je gehoorproblemen hebt. 

 

OUDERPANEL  
Op woensdag 9 oktober vindt het eerste ouderpanel van dit 

schooljaar plaats. Fijn dat een aantal ouders zich al heeft 

opgegeven om mee te praten. Tijdens het ouderpanel blikken we 

terug op het jurybezoek van de excellente school en ga ik met 

de aanwezige ouders kijken welke communicatiekanalen we 

allemaal hebben en waar we die voor gebruiken. Het ouderpanel 

start meteen na aanvang van de lessen in de teamkamer. Ook als 

u zich niet heeft opgegeven, bent u van harte welkom. 
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JURYBEZOEK EXCELLENTE SCHOOL 
Vorige week donderdag hebben we het jurybezoek gehad voor 

de verlenging van ons predicaat Excellente School. De jury 

heeft gesprekken gehad met teamleden, ouders en leerlingen. 

Daarnaast hebben we een rondgang gemaakt door de school, 

waarin we zoveel mogelijk van ons brede aanbod hebben laten 

zien. Zo was er in verschillende groepen een techniekcircuit, 

zagen ze een leerling een proefje demonstreren in het kader 

van ons protocol presenteren, waren er kinderen aan het 

ontwerpen, was er een gastles van een bedrijf, was er dansles 

en waren er een reken- en een leescircuit. De plusklas-kinderen 

hebben de afgelopen weken een robot geprogrammeerd met een 

zelfontworpen programma. Tijdens het bezoek hebben ze dat 

met een aantal kleuters uitgeprobeerd. De jury was positief 

over wat ze allemaal hebben gezien. Ze gaan nu een juryrapport 

schrijven dat nog door 2 andere lezers moet worden 

beoordeeld. Pas op 20 januari (de landelijke dag van excellente 

scholen) horen wij of ons predicaat verlengd zal worden. 

 
 

SCHOOLREIS 

Onlangs heeft de schoolreis-werkgroep een analyse van de 

kosten van de schoolreis aan de MR voorgelegd. Hiermee 

hebben zij inzichtelijk gemaakt dat de prijs van de schoolreis 

na ruim 10 jaar verhoogd moet worden van €20,- naar €22,50. 

Gezien de algemene prijsstijgingen is dit een logische 
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ontwikkeling. Aan de organisatievorm verandert verder niets. In 

het voorjaar krijgt u een betalingsverzoek voor de schoolreis.  

 

HERFSTVAKANTIE 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie en zien iedereen 

weer terug op 21 oktober. 

 
 

 
 

STUDIELES GROEP 8 
Op dinsdag 8 oktober zal meneer Guido van Bree van het 

Knippenbergcollege een studieles komen geven in groep 8. Het 

doel van de les is om kinderen inzicht te geven in wie ze zijn als 

het gaat om huiswerk maken. Ze horen ook welke manieren er 

zijn om te leren en krijgen diverse werkvormen aangeboden 

waarmee ze kunnen leren voor een toets. Guido van Bree geeft 

tijdens dit talentblok ook de lessen Engels. 

 

SCHOLENBEZOEK GROEP 8 
Op donderdagochtend 10 oktober gaat groep 8 op bezoek bij 

het Jan van Brabantcollege. Zorg ervoor dat je op de fiets 

komt. We vertrekken meteen om 08.30 uur. 

 

 
 

LAMPIONNENOPTOCHT 2019 

Op maandag 11 november aanstaande vindt de jaarlijkse 

lampionnenoptocht weer plaats. We vieren dan het feest van 

Sint-Maarten! Een grote, kleurrijke stoet kinderen met hun 

lampionnen trekt dan door een gedeelte van Stiphout om uit te 

komen bij de Oude Toren. Daar zal muziek zijn en genieten we 

van het mooie kampvuur. Voor de kinderen en 

ouders/begeleiders is er wat te drinken met een koekje. Er 

wordt op school een lampion gemaakt of je koopt er zelf een. Uit 

veiligheidsoverwegingen adviseren wij om een lampion-stokje 

met een lampje te gebruiken. Deze zijn vanaf begin november te 
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koop bij DA Drogist Monique van Leuken. 

Wil je meelopen? DINSDAG 8 OKTOBER ontvangt u een link 

waarmee u zich aan kunt melden voor deelname. Dus zet beide 

data alvast in uw agenda. 

We hopen op een grote opkomst en een mooie 

lampionnenoptocht! 

Indien er nog vragen zijn kunt u altijd bij ons terecht. 

Met vriendelijke groeten, 

Anouk Vermulst en Brendy Lintermans 

 
 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, 

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is 

Ilona Kastelijn, 18 jaar en ik woon in Lieshout. 

Ik ben eerstejaars pabo student op de 

Kempel. Hiervoor heb ik de opleiding 

onderwijsassistent afgerond. Het komende 

half jaar ga ik op dinsdag stagelopen in groep 

1-2 bij juffrouw Moniek. 

Ik heb er super veel zin in! 

Groetjes Ilona. 

 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
Tom van Rijsingen 

Noa Feijen 

Clara Hofmann 

Dave van den Hoogenhoff 

Iddhi van Boekel 

Senna van Duijnhoven 

Lola Vink 

 

6 oktober 

7 oktober 

7 oktober 

8 oktober 

12 oktober 

15 oktober 

15 oktober 
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Floris Dings 

Fons Meulendijks 

Jitse Kreeftenberg 

17 oktober 

19 oktober 

21 oktober 

 

 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op donderdag 24 oktober. De kopij 

hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 22 

oktober. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

De redactie 

 

 

 
 

PRIKBORD 
In de bijlagen treft u de ingezonden stukken aan. Dit keer leuke 

activiteiten bij HC Helmond en Campus De Braak en een 

informatieavond van de GGD. 
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Vriendjes en Vriendinnetjes training Jongste Jeugd HC Helmond 
Heb je een vriendje of vriendinnetje die (nog) niet op hockey zit en die het leuk vindt om een keer mee 
te doen met een training? 
Kom dan gezellig samen hockeyen en laat je vriendje en/of vriendinnetje ervaren hoe leuk dat is! 
Neem je vriendje en/of vriendinnetje, klasgenootje, buurkindje, nichtje, neefje mee en kom samen 
naar de training op: 
  
Woensdag 2 oktober 
Groep 3: 15.00 – 16.00 uur 
Groep 4: 16.00 – 17.00 uur 
Groep 5: 17.00 – 18.00 uur 
Groep 6: 18.00 – 19.00 uur 
  
Je vriendje en/of vriendinnetje hoeft alleen sportkleding aan en sportschoenen die niet uitglijden, voor 
de rest wordt gezorgd. Voor vragen: jongstejeugd@hchelmond.nl 
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Kom en beleef de toekomst van Campus De Braak! 

De komende jaren verandert De Braak in Helmond in een ‘hotspot’ voor onderwijs, gezondheid en 

sport. Als Sport- en (Be)leefcampus De Braak in 2024 helemaal klaar is, is er altijd iets te beleven! 

 

We geven je alvast een voorproefje op zondag 6 oktober tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Tijdens deze 

feestelijke Kick Off openen wethouder Harrie van Dijk, rector Paul Metzemaekers van OMO 

Scholengroep Helmond én voetballertjes van SV de Braak en de Helmondse Voetbalschool rond 12:00 

uur officieel de twee nieuwe kunstgrasvelden.  

Verder zijn er allerlei spel- en sportactiviteiten georganiseerd door betrokken verenigingen, zoals 

clinics door Heel Helmond Sport, voetbalspellen door SV De Braak, tennis clinics, interactieve 

sportgames en OldStars sporten voor senioren. Daarnaast is de Meidenbus van de partij en kun je een 

gratis gezondheidscheck laten doen. Ook kun je allerlei informatie krijgen over de bouwontwikkelingen 

op De Braak.  

Dit en nog veel meer vind je terug in het programma op de website: www.campusdebraak.nl/kickoff 

 

 

 

 

http://www.campusdebraak.nl/kickoff
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Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
Informatieavond GGD 

 
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk. 
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot 
erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de 
GGD-informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  
 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar 
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 
tot 7-jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 
jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.  
 
Infoavonden 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van 
jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende 
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  
  
Praktisch 
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de 
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in 
Eindhoven.  
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 
22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  

 

http://www.ggdbzo.nl/

