
 

 

 Nr. 14.1 27 augustus 2020 

 

Inhoud 

VAN HARTE WELKOM OP DE TRUDOSCHOOL .................................................................................... 2 

PERSONEEL ............................................................................................................................................ 2 

INFORMATIEAVOND ............................................................................................................................... 2 

KALENDER .............................................................................................................................................. 3 

STUDIEDAG ............................................................................................................................................. 3 

RAPPORTEN ........................................................................................................................................... 3 

GROEPEN 1-2 ......................................................................................................................................... 3 

LESSEN SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING ......................................................................................... 3 

BERICHT VAN DE AFDELING LEERPLICHT .......................................................................................... 4 

KOPIJ ....................................................................................................................................................... 4 

PLEEGZORGINFORMATIEAVOND IN HELMOND .................................................................................. 4 

JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER ........................................................................................... 5 

JEUGD- EN GEZINSCOACHES ............................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Van harte welkom 

VAN HARTE WELKOM OP DE TRUDOSCHOOL 

Groep 1/2A: Ayda Aksoy, Filippa van Oorschot, Yuna Verhoeven, Céline Vermulst, Nolan Veenstra, Jolie 
Plessen, Mano van Boekel, Ties Branten en Gio Campagnolo 

Groep 1/2B: Sam van Hoof, Bas Rijnders, Olivia Bekkers, Dalton van Bommel en Karlijn Vos 

Groep 3: Bas Clement  

Groep 4: Valerie van de Loo, Pim van Hoof en Lotte Rijnders 

Groep 5: Noortje Vos en Thijs van der Heijden 

Groep 6: Veerle Vos en Floor Geerarts 

Groep 8: Luc van der Heijden  

Wij wensen jullie allemaal een mooie schooltijd op IKC Trudo toe! 

 

Vanuit de directie 

PERSONEEL 

Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom en wensen hen veel succes op onze school: 

• Juf Rianne in groep 4 (alle dagen) 

• Juf Femke in groep 6 (op donderdag en vrijdag) 

• Juf Janneke (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en juf Danique (donderdag) op het 
werkplein en vervanging afwezige leerkrachten 

Ook hebben we in nagenoeg alle groepen nieuwe kinderen die door verhuizing of andere redenen hier 
instromen. Ook die heten we natuurlijk van harte welkom. Voor alle nieuwe (en zittende) ouders geldt: 
schroom niet om vragen te stellen. Ook al is dat door Corona misschien wat minder laagdrempelig dan 
anders, wij horen uw vragen graag.  

INFORMATIEAVOND 
De informatieavond houden we voornamelijk in de aula i.v.m. de Coronamaatregelen. In groep 3 en 8 
zitten minder leerlingen; zij hebben de informatieavond daarom in het lokaal van groep 7 (ingang aan de 
zijde van de sporthal). 

In de aula zullen we de stoelen zo neerzetten dat u voldoende afstand kunt houden. Per leerling mag 
maar één ouder naar binnen. U komt binnen via de hoofdingang aan de Trudostraat en gaat via een 
andere ingang weer de school uit. Wij vragen u buiten (met voldoende afstand) te wachten tot de groep 
van uw kind aan de beurt is. De leerkracht haalt u buiten op. We zullen ontsmettingsmiddelen voor de 
handen neerzetten.  

Na de informatieavond sturen we u de presentatie via de mail toe. Mocht u het vanwege Corona toch niet 
prettig vinden om op school te komen, dan krijgt u zo toch alle informatie. Zelf vinden we het prettig om 
de informatieavond wel op deze manier door te laten gaan: we hechten veel waarde aan een goed 
contact met de ouders en dan is het fijn als je elkaar in persoon kunt zien.  

Maandag 31 augustus:  

• 18.45 uur groep 7, aula 

• 19.30 uur groep 1-2B, aula en groep 8 in het lokaal van groep 7 

• 20.15 uur groep 1-2A, aula 
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Dinsdag 1 september: 

• 18.45 uur groep 6, aula 

• 19.30 uur groep 4, aula 

• 20.15 uur groep 5, aula en groep 3 in het lokaal van groep 7 

 

KALENDER 

Een aantal ouders heeft aangegeven de kalender ook in geprinte vorm te willen hebben. Deze zou 
normaal gesproken deze week worden meegegeven. Als gevolg van een sterfgeval in de familie van 
Heddy Biemans, onze administratieve kracht, ontvangt u de gedrukte kalender pas volgende week. 

Voor de zekerheid sturen we bij deze Stip de kalender nog een keer digitaal door. 

 

STUDIEDAG 

Volgende week vrijdag, 4 september, heeft het team een eerste studiedag. Die dag bespreken we met 
het team ons geactualiseerde pestprotocol, de eerste ervaringen met de gouden weken en het 
groepsklimaat en blikken we vooruit naar het eerste thema op het gebied van sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Verder krijgen de groepen een presentatie over een mogelijke nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie. Deze methode hadden we eigenlijk vorig schooljaar uit willen proberen maar doordat de 
scholen werden gesloten, is dat er niet meer van gekomen. De methode integreert aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur in één methode. In de periode na de herfstvakantie gaan we deze methode 
uitproberen.  

 

RAPPORTEN 

Het zou fijn zijn als iedereen de rapportmappen, die thuis liggen, weer mee terugbrengt naar school. 

 

GROEPEN 1-2 
In de laatste maanden kregen we nog veel aanmeldingen. In nagenoeg alle groepen kwamen nog zij-
instromers. Ook bij de kleuters kregen we nog veel aanmeldingen. Hierdoor zijn de kleutergroepen groter 
dan we zouden willen. Daar gaan we een oplossing voor zoeken. We hebben al gezorgd dat er een 
lokaal is dat we voor kleuters kunnen gaan inrichten. De verwachting is dat we na Kerst extra 
ondersteuning gaan organiseren voor deze groepen. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe die 
er precies uit gaat zien. Dat kan bijvoorbeeld door een extra kleutergroep of door ondersteuning waarbij 
kinderen vanuit de eigen klas naar een extra groep gaan. Hierover zijn we nu in overleg met het bestuur 
en personeelszaken. Op grond van het financiële plaatje en de beschikbaarheid van personeel gaan we 
dan een plan maken om te zorgen dat de kinderen les krijgen in een acceptabele groepsgrootte. Zodra 
hierover meer bekend is, hoort u het uiteraard van ons. 

 

LESSEN SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING  
We waren al gewend om elke week een socio-kring te houden waarin we met de kinderen bespreken hoe 
het gaat in de klas. Komend jaar gaan we dit verdiepen door lessen rondom een bepaald thema te 
geven. We starten nu met de “gouden weken”. De eerste drie weken focussen we vooral op de 
teamvorming. Daarna gaan we in periodes met de hele school aandacht besteden aan bepaalde 
thema’s. Na de gouden weken starten we met het thema “hoe los ik conflicten zelf op?”.  
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BERICHT VAN DE AFDELING LEERPLICHT 

In de maanden voorafgaand aan de zomervakantie heeft de afdeling Leerplicht van de gemeente 
Helmond nauw met scholen samengewerkt om tijdens de Corona-periode, daar waar nodig, de deelname 
van leerlingen aan het onderwijs te stimuleren. Handhaving van de Leerplichtwet was op dat moment niet 
mogelijk. 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is dit wel weer mogelijk.  

Vanaf de start van het schooljaar kan de Leerplichtwet weer volledig en regulier gehandhaafd worden. Dit 
betekent dat school ongeoorloofd verzuim op de gebruikelijke manier bij leerplicht meldt en dat de 
leerplichtambtenaar het verzuim oppakt en met ouders in contact gaat en eventuele vervolgstappen zet. 

 

 

 
 

Vanuit de redactie 

KOPIJ 

De volgende Stip verschijnt 10 september 2020. U kunt de kopij hiervoor tot 8 september 20.00 uur 
mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

De redactie 

 

Ingezonden stukken 

 

PLEEGZORGINFORMATIEAVOND IN HELMOND 

 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg 
is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet 
mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel 
lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Ook in de regio Helmond. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg 

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, organiseert Combinatie Jeugdzorg op maandag 14 
september van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond in De Cacaofabriek, Cacaokade 1 in 
Helmond. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier 
belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.  

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 1945 of 
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket 
aanvragen. 

Meer weten over pleegzorg?  
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Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg inclusief 
filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 

 

JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER  

Vanaf 16 september: Gratis proeflessen 

Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen! 

Vanaf woensdag 16 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de 
maand september een gratis proefles volgen! 

Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en 
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook nog 
een heleboel.  

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 16 september op 
woensdagen en donderdagen gegeven. 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 

Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.  

info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 

 

JEUGD- EN GEZINSCOACHES  

Zit je ergens mee?   Bel 14 0492         

Wie zijn wij?  

Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle gezins- en 
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Nicole 
Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont 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 en gedrag van kinderen en jeugdigen in 
de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, 
regels in huis, het leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in 
het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.  

Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. 
Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo 
maar door. 

Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg en 
ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan 
zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.  

Contactgegevens 

14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 

mailto:laviniagermano@annatheater.nl
http://www.annatheater.nl/
mailto:info@annatheater.nl
http://www.annatheater.nl/
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Meer informatie?   www.zo-helmond.nl 

Met vriendelijke groeten, 

               

Nicole Dekker  Lies Geurts    Wendy Bergman Karlien de Hont Lenneke Roks 

 

http://www.zo-helmond.nl/

