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Vanuit de directie 

VERKOUDHEIDSKLACHTEN 

Afgelopen vrijdag zijn de Corona-regels voor kinderen t/m 12 jaar gewijzigd. Kinderen met verkoudheids-

klachten mogen weer allemaal naar school. Let op: de regel voor koorts geldt nog steeds: als een kind of 

iemand anders uit het gezin koortsklachten heeft, moet iedereen thuisblijven. 

INSCHRIJVEN KLASBEZOEK 

Mocht u nog niet hebben ingeschreven voor een bezoek aan de groep van uw kind(-eren), dan kunt u dit 

alsnog doen via de link die u afgelopen dinsdag via de mail heeft gekregen. 

 



 

 

2 

LEERLINGENRAAD  

Door Corona is er lange tijd geen bijeenkomst geweest van de leerlingenraad. Inmiddels zijn we weer 

opgestart en is de raad weer aangevuld met nieuwe deelnemers:  

• Groep 5: Bing en Sofie 

• Groep 6: Dave en Lauren  

• Groep 7: Anna N. en Givano  

• Groep 8: Wessel, Sanne en Oscar 

De kinderen kunnen zelf onderwerpen inbrengen, maar ook vanuit het team kunnen vragen ingebracht 

worden. De kinderen gaan nu nadenken over hoe we onze boekenkasten kunnen opschonen, zodat we die 

aantrekkelijk houden voor leerlingen. Ook gaan ze inventariseren welke boeken kinderen graag zouden 

willen toevoegen. 

OUDERAVONDEN  

Het duurt nog even voor het november is, maar voor de ouderavonden in november gaan we proefdraaien 

met oudergesprekken waarbij ook het kind aanwezig is. We willen graag transparant zijn en ook het kind bij 

zijn/haar eigen ontwikkeling betrekken. Afgelopen jaar hebben we in groep 8 de adviesgesprekken met 

ouder en kind gevoerd en we hebben dit als positief ervaren. Voor deze eerste ronde hebben we het 

volgende besloten:  

• groep 1 t/m 3: gesprek met een ouder, zonder kind;  

• groep 4 en 5: ouders kunnen de keuze maken of ze hun kind wel/niet meebrengen;  

• groep 6, 7 en 8: de gesprekken zijn allemaal met ouder en kind. 

FIETSENSTALLING SPORTHALZIJDE  

Omdat de kinderen tegenwoordig binnenkomen aan de zijde van het 

gebouw waar hun klaslokaal zich bevindt, staan er meer fietsen aan de 

achterzijde van de school dan voorheen. Ook de toename van ons 

leerlingenaantal (ruim 40 meer dan voorheen) heeft meer fietsen tot gevolg.  

Onze conciërge heeft deze week in de fietsenstalling belijningen 

aangebracht, waardoor er twee vakken zijn ontstaan. Met de kinderen is 

besproken dat zij die moeten gebruiken. Door de fietsen netjes naast elkaar 

te stallen, is er voldoende ruimte voor de fietsen en kan iedereen er goed in 

en uit. Om voldoende ruimte te houden, willen we u als ouders vragen om 

uw kind waar mogelijk te voet naar school te laten komen.  

AVG & PRIVACY  

In het kader van de AVG is het verplicht dat ouders aan kunnen geven of zij toestemming geven voor 

plaatsing van foto’s. Voorheen ingevulde formulieren, waren slechts voor een jaar geldig. Vandaar dat we 

nog een keer een formulier meegeven waarop u uw wensen kenbaar kunt maken. Wij gaan ervan uit dat 

als u in een later stadium hierin iets wilt wijzigen, u zelf even contact met ons opneemt. Dan kunt u een 

nieuw formulier invullen en ondertekenen. 
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SPONSORLOOP  

Normaal gesproken krijgen kinderen rond deze tijd de envelop mee 

voor de sponsorloop voor de MOV. Omdat we het, vanwege corona, 

niet verstandig vinden dat kinderen langs de deuren gaan om 

sponsoren te werven, is er na overleg met het MOV besloten om de 

sponsorloop dit jaar niet door te laten gaan.  

Vorig jaar hebben we een bijdrage geleverd aan een keukenvoorzie-

ning in Wa in Ghana. Daar zijn ze ter plekke wel mee gestart, maar 

door corona lopen in Afrika veel bouwactiviteiten vertraging op. De 

MOV heeft goede contacten en de keuken zal met enige vertraging 

dan ook zeker verder worden afgebouwd. Zonder uw bijdrage had dit niet gekund. De MOV blijft kijken of 

ze nieuwe projecten kunnen ondersteunen. Mocht u -ondanks het feit dat de sponsorloop niet doorgaat- 

daar toch een bijdrage aan willen leveren, dan kunt u een bedrag overmaken op NL09RABO0149607261 

ten name van MOV Stiphout. U kunt ook ‘’vriend van MOV Stiphout” worden door het MOV een machtiging 

te geven om via een incasso maandelijks of jaarlijks een bedrag af te laten schrijven.  

 

Vanuit het team 

KINDERBOEKENWEEK  

Op woensdag 30 september start de kinderboekenweek van 2020. Het 

thema is: En toen… We gaan  dus terug in de tijd. We openen de kin-

derboekenweek in de klas en niet -zoals in voorgaande jaren- buiten 

met alle klassen samen. In de klassen wordt extra aandacht besteed 

aan leesbevordering en we eindigen op vrijdag 9 oktober met een 

boekenmarkt. Alle leerlingen mogen daarvoor maximaal 3 boeken die 

ze thuis niet meer lezen, mee naar school nemen. Deze boeken 

komen dus niet meer mee naar huis.  

Graag nette boeken op eigen leesniveau. Het mogen ook andere soort 

boeken zijn, denk aan stripboeken, informatieboeken, Engelse boeken 

etc. Op vrijdag 9 oktober worden de boeken als een heuse boeken-

markt tentoongesteld op het werkplein en mogen de kinderen een 

ander boek uitkiezen en mee naar huis nemen. De boeken kunnen 

vanaf maandag 28 september t/m woensdag 7 oktober worden 

ingeleverd bij de eigen leerkracht. 

ROTS EN WATER  

Op maandag 14 september is er een groepje kinderen gestart met lessen ‘Rots en Water’. In overleg met 

ouders en leerkrachten is er een select groepje samengesteld dat de training gedurende 10 weken volgt op 

school. “Rots en water” is een psychofysieke training. Dat wil zeggen dat je bezig bent met je lijf en zo er-

vaart welke invloed dat heeft op je gedachten en je handelen. Spelenderwijs ontwikkelt het kind zelfbewust-

zijn en zelfvertrouwen alsmede vertrouwen in een ander en werkt het aan zijn/haar sociale vaardigheden.  
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De thema’s waaraan we de komende weken gaan werken zijn:  

1. gronden, centreren en focus; 

2. ademkracht; 

3. rots- en waterkracht; 

4. lichaamsbewustzijn; 

5. emoties, empathie en jezelf laten zien;  

6. rots- en watercommunicatie; 

7. grenzen en omgaan met pesten;  

8. voor jezelf en de ander opkomen;  

9. samenwerken; 

10. vertrouwen en eigen keuzes maken.  

Nieke Leenders 

 

STAGIAIRE GROEP 1/2 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Dana Gijsberts en ik loop stage in groep 1/2 A bij Juffrouw Sandra en juf 

Angelique. Ik ben 18 jaar en ik woon in Helmond. Ik zit in het derde jaar (mijn 

examenjaar) van de opleiding onderwijsassistent op het ROC Ter AA in Helmond. Als 

ik mijn diploma behaal, wil ik graag door naar de PABO. Ik werk al een jaar bij de 

speelgoedwinkel ‘Toychamp’ in Helmond. Daar werk ik elk weekend en in de vakanties. 

Als hobby ga ik graag nog naar de sportschool. Ik heb op verschillende scholen in 

verschillende groepen stage gelopen, maar bij de kleuters blijft voor mij het allerleukst! 

 

 

Vanuit de opvang 

SPRING ACTIEF METHODE  

Bij BSO Trudo worden leuke en doelgerichte activiteiten aangeboden. We werken met de “Spring Actief”-

methode. “Spring Actief” staat voor urenlang speelplezier, 

ontdekken, meedoen en uitdaging. Doordat er elke 6 tot 8 weken 

een nieuw thema is, zijn er veel gevarieerde activiteiten waar 

weer van alles te ontdekken valt! Ook betrekken we de kinderen 

zoveel mogelijk bij het bedenken van de thema’s en activiteiten, 

waardoor we aansluiten op de interesses van het kind. Dit maakt 

meedoen nog leuker! De komende weken gaan we aan de slag 

met het thema “Zintuigen”.  

Zoals op de foto’s hiernaast te zien is, maken we er op de BSO 

elke dag een feestje van! 
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DINOSAURUSSEN BIJ DE PEUTERS 

Peuterspeelzaal ‘t Stippeltje werkt momenteel aan het thema 

Dinosaurussen. Wij hebben al heel veel leuke dingen gedaan. Zo 

was er bij ons een dinosaurus-ei op de groep. De kinderen 

hebben er allemaal heel goed voor gezorgd en toen kwam daar 

een super schattige dino uitgekropen. 

Maar wij werken aan nog veel meer dingen, o.a. dino’s knutselen, 

boeken van dino’s lezen, we kijken wat er uit een ei komt en we 

leren allemaal nieuwe woorden binnen het thema. Kortom, er 

wordt heel hard gewerkt. 

 

 

 

Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt 8 oktober. U kunt de kopij tot dinsdagavond 6 oktober, voor 20.00 uur mailen 

naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

 

Ingezonden stukken 

ANTIGONE IN HET ANNATHEATER  

Gratis voor kinderen en jongeren! 

Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone! Ze zegt “nee” tegen de wetten van haar land en 

tegen de macht van haar oom: koning Kreon. 

Ieder jaar wordt in het Annatheater door jongeren een prachtig toneelstuk gemaakt. Deze stukken staan al 

jaren bekend om hun hoge spelniveau en de vlotte, moderne stijl. 

Dit jaar spelen we van 3 t/m 11 oktober 2020 de Griekse tragedie Antigone. Op deze speeldata is de entree 

gratis voor kinderen en jongeren dankzij een bijdrage van de Gemeente Helmond en de provincie Noord-

Brabant. 

Antigone is een klassieke tragedie van de dichter Sophocles (496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één van de grootste 

schrijvers van zijn tijd. Antigone, “geboren om tegen te zijn”, is ongetwijfeld één van de beroemdste 

toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis met haar te maken! 

Een spannende voorstelling geschikt voor kinderen van de bovenbouw. 

Reacties op onze laatste voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië”: 

"Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld en een prachtig 

decor!" 
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John van der Sanden, regisseur, schrijver: "Alles klopt in deze voorstelling: spel van zeer hoog niveau, 

prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, ontroerend en voor de zoveelste keer weer het bewijs dat het 

Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde omgeving.” 

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano 

Spel: Noémi van Asten, Pepijn van den Berg, Rubén Fernando Vargas Domínguez, Bart de Groot, Eva van 

Hemert, Babette van Leeuwen, Tara Matic, Enna Miličević, Mosa Veldhuizen, 

Data: zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020 

Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur 

Entree: kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00 kaarten www.annatheater.nl 

Informatie kaartverkoop 06-28104333 

HERFSTVAKANTIE 2020 JIBB+ 

Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is het straks ook weer 

tijd voor vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer 

superleuke activiteiten!  

Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan bod 

komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke 

activiteiten er allemaal georganiseerd worden.  

Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in, zodat jij er zeker 

van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit. 

Aanmelden kan vanaf maandag 28 september (9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020. Kosten €2,50 per 

activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en 

datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! VOL=VOL. 

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

/Users/bregjevanbragt/Downloads/www.annatheater.nl
/Users/bregjevanbragt/Downloads/www.leergeld.nl/helmond
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VACATURE GMR 
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Over QliQ 

De stichting QliQ Primair Onderwijs 

(QliQ) is een overkoepelende  

organisatie voor (speciaal)  

basisonderwijs in de gemeente  

Helmond 

QliQ bestaat uit 12 scholen / kind-

centra’s met circa 4000 leerlingen 

en 450 professionals. 

QliQ is de formele werkgever van 

het personeel op deze 12 scholen / 

kindcentra’s en houdt zich voorna-

melijk bezig met de beleidsmatige 

boven-schoolse zaken. 

De ‘GMR’ - wat is dat dan precies? 

Een Medenzeggenschapsraad (MR) klinkt als iets moeilijks en complex, 

maar dat is het eigenlijk niet. Het is vrij simpel. Nederland is een van de 

weinige landen waar zowel ouders als leerkrachten invloed mogen  

uitoefenen op alles wat er op een individuele school / IKC gebeurt.  

En dat gebeurt vanuit een MR of KCR! 

Deze denkt mee over zaken zoals het rooster, het plannen van vakan-

tiedagen of over de manier van les geven en het leerklimaat. 

Naast deze raden, acteert de Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad (GMR) op een overkoepelend QliQ-niveau. De GMR is ge-

sprekspartner van het College van Bestuur van QliQ en houdt zich on-

der meer bezig met zaken zoals de onderwijskundige doelstellingen, de  

begroting, het personeelsbeleid en overige relevante zaken die op 

stichtingsniveau spelen. 

Gezocht! - Eén ouder die mee wil denken 

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden.  

Voor de komende tijd zijn we op zoek naar één nieuwe ouder.  

Binnen de GMR zijn er diverse werkgroepen met ieder hun eigen aan-

dachtsgebied. Voorbeelden van zaken waar u zich als ouder mogelijk 

mee zou kunnen bezighouden zijn: 

• Personeelszaken; alle zaken omtrent personeelsbeleid, werkomstan-

digheden, personeelsbezetting, e.d.  

• Onderwijs en Kwaliteit; zaken zoals ‘leven lang leren’ en de ontwikke-

lingen naar een integraal kind centrum 

• Financieel beleid 

 

Staat u voor kwalitatief goed onderwijs en heeft u affiniteit met (een 

van) bovengenoemde thema’s? 

Zit ten minste één van uw kinderen op een QliQ-school? 

Ben u bereid om 10 dinsdagavonden (19.30 - 21.30 u) een GMR verga-

dering bij te wonen? 

Laat u horen! 

 Heeft u interesse en wilt u lid worden? 

   Meld u dan via gmr@qliqprimair.nl en richt uw reactie aan 

    Sander Driessen (Secretaris GMR) of bel met Stefanie 

    Aarts (Voorzitter 06-27836292) voor meer informatie. 


