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VAN HARTE WELKOM 
In groep 1/2B bij juf Moniek is Ryan van Herk begonnen. We 

wensen hem heel veel plezier op onze school. Welkom Ryan! 
 

 

 

VAN HARTE WELKOM 1 

DRUKKE DECEMBERMAANDEN 2 

CONCIËRGES 2 

STUDIEDAG 2 

INZAMELING VOOR DE MINDERBEDEELDEN 2 

HERINNERING ADVIESAVOND 2 

AFSCHEID JAN, INE EN WILLEKE 3 

KERSTMARKT 3 

MENEER GEERT MEE MET TEACHERS4TEACHERS 4 

KASCONTROLE OUDERRAAD 5 

CARNAVAL 5 

VAN HARTE GEFELICITEERD 5 

KOPIJ 5 

 

 

 

6 december 

9 december 

9 december 

 

13 december 

 

18 december 

21 dec – 5 jan 

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Gr 1+2: speelgoedochtend 

Gr 7: informatieavond adviestraject 

voor ouders. Aanvang: 19.30 uur. 

Afscheid meneer Jan en juffen Ine en 

Willeke 

Gr 1+2: inloop ouders 

Kerstvakantie 
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DRUKKE DECEMBERMAANDEN 
Vandaag hadden we een gezellig bezoek van de Sint en zijn 

Pieten. Ze zijn in elke klas op bezoek geweest en de leerlingen 

uit groep 1 t/m 5 hebben een presentje gekregen. De andere 

groepen hebben voor elkaar mooie surprises en leuke gedichten 

gemaakt. 

Nu de Sint weer onderweg is naar Spanje, gaan we ons voorbe-

reiden op een gezellige Kerst. Dit jaar met een kerstmarkt. 

Daarover kunt u verderop meer lezen.  

 

CONCIËRGES 
Op dit moment zijn we via Senzer bezig met de werving en 

selectie van nieuwe conciërges. Ook onze collega-school, De 

Vendelier, zoekt ook een conciërge. We hebben afgesproken om 

met elkaar samen te werken: we gaan twee conciërges met 

elkaar delen. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar als er bijvoor-

beeld een conciërge ziek is. Bovendien kunnen we de individuele 

kwaliteiten van de conciërges zo beter benutten. Na de 

kerstvakantie zullen twee conciërges op proef starten. De een 

werkt twee dagdelen en de ander drie dagdelen. Zo hebben we 

iedere dag een gedeelte van de dag een conciërge. In een later 

stadium zullen we hen aan u voorstellen. 

 

STUDIEDAG 
Morgen, 6 december, zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten 

bekijken dan presentaties van nieuwe methodes voor sociale 

ontwikkeling en voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.  

 

INZAMELING VOOR DE MINDERBEDEELDEN 
In de laatste week voor de kerstvakantie zullen er bij elk lokaal 

kratten staan. U kunt hier voor de minderbedeelden levensmid-

delen in doen. Medewerkers van Supersociaal halen de kratten 

op en zorgen ervoor dat ze op de goede plek terechtkomen.  

 

HERINNERING ADVIESAVOND 
Ouders van groep 7, denkt u aan de informatieavond over het 

adviestraject? Deze is aanstaande maandagavond om 19.30 uur.  
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AFSCHEID JAN, INE EN WILLEKE 
Na een lang werkzaam leven in ons team, zullen Ine Bouwman en 

Jan Hoogendam beide stoppen met hun werk om te gaan 

genieten van een welverdiend pensioen. Ze hebben ter onder-

steuning alle leerkrachten gedurende vele jaren geholpen met 

allerlei verschillende schoolse zaken.  

Tevens nemen we afscheid van juf Willeke, die een andere baan 

heeft. Haar wensen we veel succes. 

Ter ere van dit heuglijke feit worden Ine, Jan en Willeke op 

vrijdagmorgen 13 december door de leerlingen, leerkrachten en 

ouderraad in het zonnetje gezet.  

Het is fijn als de kinderen die dag feestelijk gekleed naar 

school komen. Voor de rest willen we nog niet veel vertellen 

omdat het programma een verrassing moet blijven. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

KERSTMARKT  

Terwijl we nog volop in de Sinterklaasstemming zitten, zijn de 

voorbereidingen rondom Kerst al in volle gang. Dit jaar 

organiseren we een kerstmarkt op donderdag 19 december. 

Tijdens deze kerstmarkt worden er allerlei leuke activiteiten 

aangeboden, kunstwerken van kinderen verkocht én - als klap op 

de vuurpijl - zal er ook een dienstenveiling van de leerkrachten 

plaatsvinden. Verdere informatie over de kerstmarkt vindt u in 

een uitnodiging die u binnenkort ontvangt.  

Voor de kerstmarkt zijn we alvast op zoek naar potjes nagellak 

die we mogen gebruiken tijdens één van de aangeboden 

activiteiten. Ook zijn we nog op zoek naar een 'kerstmannen-

pak'. U kunt deze spullen inleveren bij juf Lieke, juf Angeniet 

en juf Priscilla.  

Alvast bedankt! 
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MENEER GEERT MEE MET TEACHERS4TEACHERS 
Woensdag 5 maart reis ik af naar Kenia voor de stichting 

Teachers4Teachers. Daar ga ik deelnemen aan een maatschap-

pelijk project waarbij onderwijsgevenden uit Nederland en 

Kenia met elkaar in contact komen. Teachers4Teachers is een 

organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikke-

ling in Kenia te bevorderen. Zij werken samen met ongeveer 320 

scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden van 

Mombasa. In Kenia werken zij nauw samen met de regionale 

Keniaanse overheid die het programma heeft opgenomen in haar 

onderwijsprogramma. Qliq Primair Onderwijs ondersteunt 

Teachers4Teacher financieel en door personele inzet. De slogan 

van Teachers4teachers is TO MEET, TO CONNECT, TO 

LEARN, EDUCATION IS FUTURE. Uitwisselen van ideeën, le-

ren van elkaar, elkaar inspireren, samen zoeken naar een oplos-

sing, het wakker maken van kennis en motivatie en dat allemaal 

met hetzelfde doel: de ontwikkeling en vorming van kinderen. 

Door deze ondersteuning zijn de afgelopen jaren al mooie 

resultaten behaald. Hier willen ze (we) graag mee doorgaan. Om 

dit mogelijk te maken ben ik op zoek naar sponsoren die hieraan 

een bijdrage willen leveren. Samen met mijn collega`s zijn we 

de kerstmarkt aan het voorbereiden. De opbrengst van de 

kerstmarkt gaat helemaal naar deze organisatie. 

Meer informatie is te vinden op www.teachers4teachers.nl 

 
Vriendelijke groet,  

Meneer Geert 

 

http://www.teachers4teachers.nl/
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KASCONTROLE OUDERRAAD  
De ouderraad vraagt een ouder om de kascontrole over het 

schooljaar 2018/2019 uit te voeren. Aanmelding graag binnen 2 

weken mailen aan directie@trudoschoolstiphout.nl.  

Onze penningmeester zal dan zo spoedig mogelijk contact met u 

opnemen. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

CARNAVAL 
Vergeet u niet om uzelf en uw kind(eren) aan te melden voor de 

carnavalsoptocht 2020? Dit kan nog tot 13 december via 

trudocarnaval@gmail.com.  

De optocht is op zaterdag 22 februari 2020. Het thema dit jaar 

is wij komen goed uit de verf.  
 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
Tom Bloks 

Ryan van Herk 

Thijmen van Baal 

Jealana Louwers 

Yuhui Zhan 

Sem Janssen 

Tieme van Dael 

Eloïse Mauer 

 

12 december 

12 december 

13 december 

13 december 

14 december 

17 december 

18 december 

18 december 
 

 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op 19 december. De kopij hiervoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 17 december. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Wij wensen u een hele gezellige pakjesavond!   

mailto:directie@trudoschoolstiphout.nl
mailto:trudocarnaval@gmail.com
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