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Welkom 

WELKOM 

In de afgelopen weken, tijdens de verplichte schoolsluiting, zijn er toch heel wat nieuwe leerlingen 

begonnen op onze school.  

Het was natuurlijk een raar begin, maar toch willen we jullie alsnog van harte welkom heten en een hele 

mooie tijd toewensen op IKC Trudo: Elise van Rijsbergen, Cato van den Broek, Floris Adriaans, Femme 

Gondrie, Jolina Louwers en Jasper Ehlert!  

Heel veel plezier in groep 1C bij juf Herma en juf Peggy! 
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Vanuit de directie 

CORONAMAATREGELEN 

Na de vakantie zijn we - in zomerkleding i.p.v. in skipakken - weer begonnen. Nog steeds gelden de 

coronaregels rondom het vormen van groepen. Buiten spelen we dus alleen met de eigen groep. We 

mogen gelukkig wel weer in de gymzaal. Daar moeten we wel opletten dat klassen niet tegelijkertijd in de 

kleedkamer zijn. Hoe dat per groep wordt opgelost, hoort u van de eigen leerkracht via Klasbord. Een 

aantal kinderen zit in quarantaine doordat er iemand in het gezin positief is getest. Met deze ouders zijn 

afspraken gemaakt over thuisonderwijs.  

Omdat het toch nog niet voor iedereen duidelijk is: op school worden geen kinderen getest. Of u uw kind 

laat testen, is uw eigen keuze. Niet laten testen kan wel betekenen dat uw kind langer in quarantaine moet 

(10 dagen i.p.v. 5). Wij vinden het fijn als ouders van kinderen die in quarantaine moeten, contact met de 

directie opnemen over de duur van de periode. Elke situatie is weer anders en vraagt om maatwerk. 

Kinderen zijn nu om diverse redenen niet aanwezig op school. Ziek, in quarantaine, snotterklachten enz. 

Voor kinderen die i.v.m. quarantaine langer dan enkele dagen thuis zijn, overleggen we met ouders over 

thuisonderwijs. We zorgen ervoor dat er een chromebook en boekjes mee naar huis gaan en op een aantal 

momenten kan het kind via Meet meeluisteren met de klas. Dit gaat allemaal via Google Classroom. Voor 

kinderen die met lichte klachten kort thuis zijn, geven we wel in Google Classroom aan wat de groep 

maakt, maar geven we niet alles mee naar huis. Afhankelijk van wanneer bekend is dat de leerling thuis is, 

zal de leerkracht zijn best doen om de lesstof in Classroom te zetten. De leerkracht heeft echter ook de 

verantwoordelijkheid over de groep, dus soms zal dit niet meteen aan het begin van de ochtend zijn.  

PERSONEEL 

Namens juf Nieke willen we de ouders die een kaartje, mailtje of een ander berichtje gestuurd hebben 

n.a.v. het bericht over haar ziekte, van harte bedanken. Dat heeft haar goed gedaan. Op dit moment is juf 

Nieke bezig met de chemokuren.  

VAKANTIES VOLGEND SCHOOLJAAR 

Op de valreep voor deze Stip kwam het door BOV (Brabants Overleg Vakantieplanning) vastgestelde 

vakantierooster binnen. Daarbovenop komt nog een aantal nader te bepalen dagen. 

Herfstvakantie  23 t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie:  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Carnavalsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

2e Paasdag  18 april 2022 

Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart  26 t/m 29 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 23 juli t/m 6 september 2022 
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GROEP 5 

In groep 5 werkt juf Marte het hele jaar al als stagiaire. Over een aantal weken moet zij zelfstandig de klas 

kunnen draaien. In aanloop daar naartoe zal zij vanaf deze week op donderdag al alleen in de groep staan. 

Uiteraard met achterwacht van een leerkracht. Wij wensen haar veel succes en hebben er alle vertrouwen 

in dat het gaat lukken.  

TOETSEN, RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN 

In de groepen 3 t/m 8 starten vanaf volgende week weer de Cito-toetsen die eigenlijk eind januari 

afgenomen hadden moeten worden. De belangrijkste reden waarom we deze afnemen, is om te zien hoe 

kinderen er op dit moment voor staan en waar eventueel hiaten zitten in de kennis. In de periode daarna 

kunnen we hier dan aan werken. De data van rapporten en oudergesprekken volgen binnenkort. We 

stemmen deze vanavond af met de MR. De studiedag die we tijdens de lockdown niet hebben laten 

doorgaan omdat die bedoeld was om de rapporten voor te bereiden, willen we wel nog inplannen. De 

datum hiervoor leggen we ook voor aan de MR. We zullen die morgen in een aparte mail aan u 

bekendmaken.  

PROJECTWEEK 

Op de schoolkalender ziet u staan dat we volgende week een gezamenlijke projectweek zouden opstarten. 

Omdat we nu net met een nieuwe manier van werken bij de zaakvakken zijn begonnen en we daar prioriteit 

aan geven, komt deze te vervallen. De projectweek zou over voeding gaan. We hebben daarvoor samen 

met Jibb+ een mooi programma gemaakt. Bij het programma horen ook excursies, maar die zouden nu ook 

niet door kunnen gaan i.v.m. corona. We nemen het programma daarom mee naar volgend schooljaar. 

TALENTBLOKKEN 

Voor groep 6, 7 en 8 staan de talentblokken gepland. Omdat we de groepen niet mogen mengen in kleine 

groepjes en niet groepsdoorbrekend mogen werken, komen deze te vervallen. We zijn in overleg met 

Cultuurcontact om te kijken of we een van de blokken mogelijk wel op groepsniveau kunnen aanbieden. 

Het gaat om het blok met “boomwhackers”: een soort gekleurde pijpen waar je muziek mee kunt maken.  

SPREEKUREN LOGOPEDIE EN FYSIOTHERAPE / PODOTHERAPIE 

Omdat ouders niet in de school mogen komen, kunnen de spreekuren niet doorgaan. Heeft u vragen op dit 

gebied, stel ze dan gerust. Dit kan bij de leerkracht of bij de directie. Dan zorgen wij ervoor dat u toch in 

contact komt met de betreffende therapeut. 
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Vanuit het team 

SOCIOKRING  

Na een lange periode thuisonderwijs kunnen we nu in de groepen 

weer fijn aan de slag met de sociokring. In de eerste week na de 

lockdown hebben we gewerkt met groepsvormers en andere 

gezellige activiteiten, om te zorgen voor een goede groepsvorming.  

De komende periode werken we aan thema 4: We hebben hart 

voor elkaar. In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. 

Het goed kunnen omgaan met gevoelens is van belang voor een 

goede communicatie en samenwerking. Gevoelens spelen ook 

vaak een belangrijke rol in conflicten.   

We leren om onze gevoelens te benoemen en bij een ander te herkennen, en we kunnen ons inleven in 

een ander. We leren ook hoe we om kunnen gaan met boosheid. We leren hoe we voor onszelf op kunnen 

komen zonder een ander pijn te doen. 

VERKEERSEXAMEN VAN GROEP 7 

De kinderen van groep 7 en een aantal kinderen uit groep 8 gaan 

binnenkort hun verkeersexamen doen. Hierna een overzichtje met de 

belangrijkste data:  

• Theorie-examen: woensdag 31 maart 

• Fietskeuring: dinsdag 13 april om 09.30 uur 

• Praktijkexamen: donderdag 20 mei om 13.30 uur 

Wij wensen jullie allemaal veel succes met het verkeersexamen.  

 

Vanuit de redactie 

KOPIJ VOLGENDE STIP 

De volgende Stip verschijnt op 11 maart 2021. U kunt de kopij tot 9 maart voor 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. 

De redactie 

Ingezonden stukken 

LEV-groep 

Communie 2021 

mailto:stip@trudoschoolstiphout.nl
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LEV-GROEP 
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