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Vanuit de directie 

STUDIEDAG 

Tijdens de studiedag van vorige week vrijdag hebben we een voorlichting gehad over een nieuwe, 

geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Omdat de methode vernieuwd wordt van ‘Topondernemers’ 

naar ‘Topontdekkers’, kunnen we er pas over een paar weken - maar wel nog voor de herfstvakantie – mee 

beginnen. Tijdens de volgende studiedag krijgen we een instructie voor het succesvol toepassen van de 

methode. Na de herfstvakantie zullen we een heel thema uitproberen. We houden u op de hoogte. 

Verder hebben we tijdens de studiedag ons vernieuwde pestprotocol doorgesproken. Met het team hebben 

we het gehad over gezamenlijke afspraken op dit gebied. Zo voeren we driehoeksgesprekken bij incidenten 
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op het plein. Leerlingen proberen dan samen, onder toezicht van de leerkracht, een incident op te lossen. 

Dit soort gesprekken houden we bij in logboekjes. Juf Nieke (intern begeleider) kijkt regelmatig in deze 

boekjes om te kijken of kinderen daar vaker in genoemd worden. Als dat zo is, zal zij gesprekken hebben 

met deze leerling en wordt u daar als ouder van op de hoogte gebracht. Ook hebben we besproken dat we 

pestincidenten noteren in ons computersysteem en dat zowel ouders van de pester als van de gepeste 

worden geïnformeerd. Soms kan dat iets kleins lijken, maar door vroegtijdig te bellen, willen we aan 

kinderen laten zien dat we bepaald gedrag niet accepteren. In de sociolessen waarin we schoolbreed aan 

bepaalde thema’s gaan werken, leren kinderen ook hoe we op een goede manier met elkaar omgaan, hoe 

we op elkaar kunnen reageren, etc. Van deze thema’s houden we u regelmatig via de Stip op de hoogte en 

ook op Klasbord zult u daar regelmatig iets van terugzien. Wat belangrijk blijft, is dat als er (mogelijk) 

sprake is van pestgedrag, u altijd contact opneemt met de leerkracht. In de hogere groepen is het fijn als 

uw kind zelf tegen de leerkracht vertelt wat er is gebeurd. Het vernieuwde protocol wordt, zodra het door de 

MR goedgekeurd is, op de website geplaatst. 

ENQUÊTE CORONATIJD  

Fijn dat inmiddels al 86 ouders de enquête hebben ingevuld. De vragenlijst staat nog tot zondag a.s. open.  

OUDERS NIET IN DE SCHOOL  

I.v.m. corona hanteren we nog steeds de afspraak dat ouders niet mee de school in mogen bij het 

wegbrengen of ophalen. We zien dat sommige ouders nog een beetje stoeien met die regel. Zeker bij 

kleuters is dat heel begrijpelijk, maar ook daar willen we die regels hanteren. 

Het is fijn als alle kinderen op tijd op school zijn, maar mocht dat onverhoopt een keer niet het geval zijn, 

dan vragen wij de ouders van kleuters even op het raam van het lokaal te kloppen. Dan zorgen we ervoor 

dat er iemand komt om de deur open te maken. Voor de andere groepen geldt dat het kind zelf naar binnen 

kan. Voor wat betreft ophalen voor bijvoorbeeld een doktersbezoek: klop even op het raam van het 

klaslokaal, dan laten we uw kind naar buiten gaan. Voor groep 3 en 4: meld u even bij het kantoor bij de 

hoofdingang, dan halen wij uw kind uit de klas.  

INLOOP OUDERS  

Op de kalender staat voor 23 september een inloop voor ouders in de groepen 1 t/m 3. I.v.m. corona mag 

dit nog niet, dus deze komt helaas te vervallen.  

TERUGBLIK KENNISMAKINGSAVONDEN  

Wat fijn dat er zoveel ouders naar de informatieavonden kwamen. Inmiddels heeft u de informatie van de 

leerkrachten ook via mail gehad. Ook na school zijn er al gesprekken geweest met ouders. Mocht u ook 

behoefte hebben aan contact met de leerkracht, dan willen wij u vragen om dit vooraf even via mail af te 

spreken. 

PROGRAMMA BOUW 

In groep 3, 4 en 5 zijn kinderen die met het programma Bouw werken. Dat is een programma waarin 

kinderen met een tutor 4 keer per week 10 tot 15 minuten werken aan lezen. Als school kunnen we twee 

oefenmomenten realiseren met stagiair(e)s. We vragen ouders om ook twee keer per week met dit 

programma thuis te oefenen, omdat het alleen effectief is bij minimaal 4 keer per week oefenen. We zien 

het als een gezamenlijk belang dat uw kind zich goed ontwikkelt op leesgebied. Daarom hebben we een 

contract waarin we samen afspreken dat zowel school als ouders twee keer per week oefenen. De ouders 

van de kinderen die het betreft, zullen door de leerkracht worden benaderd.  



 

 

3 

 

Vanuit het team 

DE SOCIOKRING 

In de sociokring bespreken we elke week hoe het gaat in de klas. We geven complimenten aan elkaar en 

kijken of we ons goed aan de regels en afspraken houden.  

Dit schooljaar gaan we in elke groep met hetzelfde thema aan de slag. De eerste 3 schoolweken hebben 

we in alle groepen gesproken over het thema "We horen bij elkaar". We hebben samen gesproken over 

hoe we een fijne groep worden en wat daarvoor nodig is. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met 

elkaar, waar we ons in elke klas aan willen houden. We hebben ook in elke groep taken, waardoor we 

samen zorgdragen voor een opgeruimde klas. Bovendien oefenen we met het geven van opstekers 

(complimenten) aan elkaar. In groep 7 hebben ze hiervoor al deze leuke poster gemaakt: 

 

Volgende week starten we met het 2e thema: ‘we lossen conflicten zelf op’. Binnen dit thema leren de 

kinderen constructief omgaan met conflicten. Ze leren te zoeken naar een win-winoplossing, waarbij het 

voor beide partijen een fijne uitkomst heeft. Ook leren ze dat er verschillende manieren zijn om te reageren 

in een conflict: hard, zacht of samen. Hier zijn kleuren aan gekoppeld. Zo staat rood voor hard: je bent dan 

snel boos. Blauw staat voor zacht: je geeft dan sneller toe en past je aan. Geel staat voor samen: je bent 

assertief maar luistert ook naar de ander. We leren de kinderen hoe ze om kunnen gaan met gevoelens 

van boosheid en gebruiken een stappenplan om conflicten op een goede manier uit te kunnen praten. 

BESLISBOOM 0-6 JAAR EN 7-12 JAAR 

Deze wordt als aparte bijlage gemaild. 

Vanuit de redactie 
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De volgende Stip verschijnt 24 september 2020. U kunt de kopij tot 21 september 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

 

Ingezonden stukken 

VORMSELVOORBEREIDING 2020 

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond van het vormsel 2020.  

- Voor wie? Voor de jongens en meisjes van groep 8 en hun ouders.  

- Wanneer? Donderdag 10 september 2020, 20.00u (tot 20.30u) 

- Waar? In de Sint Luciakerk, Hoofdstraat 159 

- Wat is er dan te beleven? Inschrijven en informatie over de vormselvoorbereiding 

- Wat zijn de kosten? €40,-  

Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de betekenis van het heilig Vormsel en over het 

project aan de hand waarvan de vormelingen in groepjes worden voorbereid. De vormeling kan zich tijdens 

deze avond aanmelden. 

Hieronder volgen alvast belangrijke data om te noteren: 

- Zaterdag 7 november : aanmeldingsviering om 19.00u in de St. Lucia kerk. 

- Vrijdag 13 november: viering van het Vormsel om 19.00u in de St. Lucia kerk. 

 

JONGSTE JEUGD HC HELMOND 

Hockey is leuk! Wil je een keertje meedoen? Dat kan! Elke eerste woensdag van de maand is er een 

inlooptraining en kun je zelf ervaren hoe leuk het is. Je hoeft alleen sportkleding aan en schoenen die niet 

uitglijden. Voor de rest wordt gezorgd. 

- De inlooptraining is er voor de groepen 1 t/m 6.  

- Funkey  (groep 1 en 2):  zaterdag van 08.30 – 09.30 uur 

- Benjamins (groep 3): woensdag van 15.00 -16.00 uur 

- F-jeugd (groep 4):  woensdag van 16.00 – 17.00 uur 

- 1e jaars E-jeugd (groep 5): woensdag van 17.00 – 18.00 uur 

- 2e jaars E-jeugd (groep 6): woensdag van 18.00 – 19.00 uur  

Daarnaast kun je ook een kijkje komen nemen op de ‘De Dag va de Sportclub’ op 20 september 

aanstaande van 10.00 – 14.00 uur. 

Heb je vragen en/of wil je graag meedoen? Stuur dan een mailtje naar: jongstejeugd@hchelmond.nl 

 

mailto:jongstejeugd@hchelmond.nl
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BIEBBOUWERS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouw de bibliotheek van de toekomst in Minecraft! 

 
Op 8 september is de officiële opening van het TechLab in Bibliotheek Helmond en dat 

vieren we met de online Minecraftchallenge BiebBouwers!  

 

De Bibliotheek is allang niet meer de plek waar je alleen komt om boeken te lenen. Robots 

programmeren, video’s maken of je eigen virtuele wereld bouwen. Dat kan vanaf nu ook in 

de bieb! Maar hoe moet de Bibliotheek er over 10 jaar uitzien? 

 

Demira vraagt jouw hulp! 

Demira van Vaals is pas afgestudeerd en (in haar eigen woorden) "nu al de beste architect 

van op zijn minst de wereld". Toch heeft ze wat moeite met haar nieuwste opdracht: het 

bouwen van een supermoderne bibliotheek. Ze heeft geen idee hoe die eruit zou moeten 

zien! Demira is radeloos en vraagt jou om hulp om de bibliotheek van de toekomst in 

Minecraft te bouwen! 

 

Borrelen de ideeën al? Ga thuis snel aan de slag of kom naar de Minecraft workshop op 

zaterdag 3 oktober tijdens CoderDojo. Voor vragen en hulp kun je ook terecht bij Skoolzone 

tijdens de inloop woensdagmiddagen in Bibliotheek Helmond (voor kinderen van 8 tot en 

met 14 jaar). 

 

Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/biebbouwers 
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 KIES JE INSTRUMENT 

 
  

 

KIES JE INSTRUMENT!  
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 nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona. 
 
Startdatum: dinsdag 15 september of donderdag 17 september 
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5 
Aantal lessen: 12 lessen 
Lesdag: dinsdag locatie Kunstkwartier, Kromme Steenweg 16, Helmond  
              donderdag locatie Wilhelminaschool, Bachlaan 9, Helmond  
Lestijd: 15.30 uur-16.30 uur 
Prijs: € 99,- 

Voor verdere info of aanmelden: www.kunst-kwartier.nl  
Let op: altijd aanmelden voorafgaand aan de lessen 
 

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 Geldrop: maandag 14 september  
Doelgroep: kinderen van 0-4 
Aantal lessen: 15 lessen 
Lesplaats: Kunstkwartier Helmond, Kromme Steenweg 16 
Lesdag: maandagochtend, tijd afhankelijk van de leeftijd, ook andere locaties/lesdagen mogelijk 
Prijs: € 115,- 

Let op: altijd aanmelden voorafgaand aan de lessen 
Meer info: www.kunst-kwartier.nl 
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TYPETUIN 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vernieuwde klassikale cursus van de Typetuin. 

Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn 

of haar eigen tempo. Binnen 13 weken 

haalt 98% van de cursisten een 

typediploma.  

 

De type-coach let tijdens de klassikale 

lessen op de houding en neemt de 

persoonlijke leerdoelen door.  

Tijdens het thuis online oefenen in de 

speelse en spannende omgeving van  

 

 

de Typetuin begeleidt de coach je 

kind  ook op afstand. 

Ieder kind leert in zijn of haar eigen 

tempo. Na 7 weken al klaar voor het 

examen? Dan kan je kind de cursus al 

afronden. Liever wat langer door 

oefenen voor een hoger resultaat? 

Ook dat kan!  

Ieder kind is regisseur van zijn of haar 

eigen leerproces! 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus blindtypen op deze school? 

Meld je kind nu vrijblijvend aan! 

 

In samenwerking met de school van 

jouw kind(eren) bieden wij bij 

voldoende interesse in maart 2021 

onze klassikale cursus van de Typetuin 

aan. Leren typen met tien vingers 

zonder naar het toetsenbord te kijken, 

hoe gaaf is dat? 

Kinderen die blind kunnen typen 

behalen bewezen betere resultaten op 

school. 

Waarom blind leren typen? 

Ze typen sneller en foutloos en kunnen 

zich hierdoor beter concentreren.  

 

Het beste en snelste resultaat wordt 

gehaald wanneer je kind onder 

begeleiding leert typen van een type-

coach. 

 

Meld daarom jouw kind hier vandaag 

nog vrijblijvend aan.  

 

 

Praktische info  

 
Voor wie?  

Alle leerlingen uit de groepen 6  

t/ m 8. 

 

Startdatum 

2e week maart, na  sc hooltijd  

 

Nodig 

Thuis een c omputer/ lap top  of  

tab let met los toetsenbord  en  

een internetverb ind ing . Tijdens  

de klassika le les word t er getypt 

op  appara tuur van de Typetuin. 

 

Prijs 

Deze word t voor 2021 nog  

vastgesteld .      

Meld  je kind  vrijb lijvend  aan. 

Zodra  wij in overleg  met de 

sc hool de cursus hebben 

ingep land  ontvang je van ons 

a ls eerste beric ht om je kind 

definitief in te sc hrijven. 

Vroegboekers ontvangen ook 

een aantrekkelijke korting .  

 

Vrijblijvende aanmelding  

Laa t hier vrijb lijvend  jouw 

gegevens ac hter. Wij nemen 

d irec t c ontac t met je op  zodra  

de c ursus in overleg  met de 

sc hool is ingep land .  

 

Meer info 

www.typetuin.nl/ klassikaa l 

info@typetuin.nl  

013-5220579  

(werkda gen tussen 9 en 17 uur) 

 

 

 
   “Kinderen die blind 

kunnen typen halen     

    bewezen hogere 

resultaten op school” 

 

De Typetuin – Bosscheweg 46 – 5056KC – Berkel-Enschot – www.typetuin.nl -  info@typetuin.nl – 013-5220579 

Typetuin en dyslexie? Lees er alles over op  

www.typetuin.nl/ dyslexie 
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KLASSENOUDERS EN LUIZENMOEDERS 

Groep 
(K) = Klassenouder  

(L) = Luizenouder  
Moeder van 

 K Caroline van Mierlo Filippa van Oorschot 

1/2A K Lieke van den Heuvel Abigail Smulders 

Sandra en Angelique L Maike Coppens Iddhi van Boekel 

 L Mariska Smits Lauren Smits 

 K Maike Coppens Mano van Boekel 

1/2B K Machela de Bruin Seb de Bruin 

Moniek en Angelique L Lydia van Bokhoven Oscar van Bokhoven 

 L Eveline Raijmakers Liv Raijmakers 

 L Lieke Toll (reserve) Tom Bloks 

 K Machela de Bruin Hanna de Bruin 

 K Yvonne Daniëls Siem Daniëls 

3 L Yvonne Daniëls Siem Daniëls 

Silvia en Priscilla L Janine Vervloet Marit Vervloet 

 L Esther Muffels Floris Mooij 

 L Leonie van Deun Julian van Deun 

 K Caroline van Mierlo Olivia van Oorschot 

4 K Lieke van den Heuvel James Smulders 

Rianne L Caroline van Mierlo Olivia van Oorschot 

 L Lieke van den Heuvel James Smulders 

 L Lieke Toll Lotte Bloks 

 K Brendy Lintermans Fleur van Ganzenwinkel 

5 K Joyce Bachrach Alize Bachrach 

Geert en Silvia L Anneke Daamen Faas van Bragt 

 L Tamara van Beek Stef de Jong 

 K Mireille Eerden Pip Lebbink 

6 K Floortje Dijckmans Anne Dijckmans 

Lieke en Femke L Loes van der Vorst Saar van der Vorst 

 L Floortje Dijckmans Anne Dijckmans 

 K Miranda van Dijk Mees van Dijk 

7 K Yvonne Daniëls Pleun Daniëls 

Angeniet L Kim van Uden Tess van Uden 

 L Chantal van de Kerkhof Jeavi Kusters 

 K Linda van de Laar Rick van de Laar 

8 K Patricia van Hemert Isabella Kager 

Maike K Juliette Hendrickx Jules Hendrickx 

 L Mariëlle van Rooij Luc van der Heijden 

 L Kim van den Bogaard Sanne van den Bogaard 

 


