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Welkom 

WELKOM 

Hartelijk welkom aan Lily Vervloet die gaat beginnen in groep 1/2B bij de juf Moniek en juf Angelique, en 

aan Riley van Moorsel die gaat beginnen in groep 1/2 A bij juf Sandra en juf Angelique. 

Vanuit de directie 

PERSONEEL 

Op dit moment blijft het elke dag weer spannend of we voldoende personeel hebben. Gelukkig redden we 

het nog steeds, maar we willen u erop blijven attenderen dat dit geen garantie is. We zijn de afgelopen tijd 

en deze weken nog druk bezig met sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de nieuwe kleutergroep. We 

hopen u daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. 
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LUIZENCONTROLE  

In verband met de coronamaatregelen hebben we de luizencontrole van deze week niet door laten gaan. 

Het zou fijn zijn als u thuis even zelf een controle doet. Merkt u dat uw kind luizen heeft, geef het dan even 

aan ons door. 

OUDERAVONDEN INLOGGEN 

Denkt u nog aan het inloggen in “Cool” zodat u volgende week via “Meet” een oudergesprek kunt voeren? 

Ter herinnering nog even dit: voor groep 1 t/m 3 is het gesprek alleen met de ouder(s), groep 4 en 5 als u 

wilt samen met uw kind en in groep 6, 7 en 8 hopen we alle kinderen samen met een ouder te spreken. 

VERLICHTING AULA  

Omdat onze aula vroeger niet als werkplek werd gebruikt, hing daar 

verlichting die niet optimaal was om te werken. Daarom is er in de 

herfstvakantie extra verlichting opgehangen die we kunnen verstellen 

in lichtsterkte, zodat we altijd het juiste licht hebben. Daarmee voldoen 

de werkplekken weer aan de lichtnormen. 

INLOOP LOGOPEDIE  

Voor 11 november staat het inloopspreekuur voor logopedie gepland. 

Om een beeld te hebben van wie willen komen, verzoeken wij 

geïnteresseerden zich via mail vooraf aan te melden: 

g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl. U kunt ook volgende week tijdens 

de oudergesprekken bij de leerkracht navragen of die voor uw kind 

aanleiding ziet om naar de logopedist te gaan. 

CORONA  

Wanneer ouders of oudere broers of zusjes in het gezin positief getest zijn op Corona, vinden wij het fijn 

om dit te weten. Enerzijds omdat de leerling dan in quarantaine moet, maar ook om te monitoren of we 

bepaalde patronen herkennen. Dus fijn als u aan ons laat weten. Nog fijner als iedereen gezond blijft! 

LAMPIONNENOPTOCHT 

Zoals al eerder gemeld, gaat de optocht als gevolg van corona helaas niet door.  

KASTEEL VAN SINTERKLAAS 

We hebben bericht ontvangen van de organisatie van het kasteel van Sinterklaas. Zij hebben ons laten 

weten dat het kasteel dit jaar niet open gaat. De geplande bezoeken van de groepen 3 en 4 aan het kasteel 

komen daarmee helaas te vervallen. 
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Vanuit het team 

SOCIOKRING 

In de sociokring hebben we de voorgaande weken gewerkt aan blok 2: “We lossen conflicten zelf op”. De 

kinderen hebben geleerd hoe ze op een goede manier een conflict samen kunnen oplossen, op welke 

manieren je in een conflict kunt reageren en hoe ze kunnen omgaan met boosheid.  

De komende 2 maanden gaan we werken aan blok 3: “We hebben oor voor elkaar”. We gaan leren hoe we 

op een goede manier met meningsverschillen om kunnen gaan. Dat kan alleen als je “oor hebt voor 

elkaar”, als je je verplaatst in de ander, als je luistert naar de ander en belangstelling toont voor elkaar. 

Hierbij gaat het vooral om de houding, de wil om “oor te hebben” voor elkaar. Hier gaan we flink mee 

oefenen. 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID  

Je hebt het zelf in de hand  

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en 

subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met 

het offline leven. Kinderen schakelen van ervaringen op het 

scherm naar de wereld om zich heen, en weer terug. Om 

contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of 

te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet? 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 

2020) besteden wij hier in iedere groep aandacht aan. Zijn 

kinderen zelf in staat om op een verantwoorde manier om te 

gaan met de media om ons heen? Dat is voor iedereen 

anders. Je hebt het zelf in de hand! 

 

Webinar: ‘Hoezo, geen WiFi?!’ 

Maandag 2 november 2020 

Wilt u zich ook meer verdiepen in de online belevingswereld van 

uw kind? Veel contact vindt online plaats, kinderen beleven er 

vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw 

kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan 

toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?  

Aanmelden: www.ggdbzo.nl 

 

Juf Angeniet, groep 7 

http://www.ggdbzo.nl/
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 12 november. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 10 november 20.00 uur 

mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

 

Ingezonden stukken 

JUNIOR JIBB+’ER OP JOUW SCHOOL  

Je kent vast wel de Jibb+’er op jouw school. Van de gymles, het naschools aanbod en/of de sportdag. 

Maar ken je ook de Junior Jibb+’er van jouw school? Dat is een bovenbouw-leerling die meedenkt met het 

beweegaanbod van Jibb+, met name in vakanties. Op de Trudoschool zijn er zelfs 2 Junior Jibb+’ers! 

Maud Remers (links) en Saar van der Vorst (rechts) zijn de Junior Jibb+’er op jouw school. Samen met 

acht andere Junior Jibb+’ers helpen zij Jibb+ met het organiseren van gave sportactiviteiten. Als jij met een 

vraag zit over sport of gezonde voeding, kun je het dus ook aan deze meiden vragen! Zij helpen je graag! 

Maud en Saar stellen zichzelf even voor: ‘Wij zijn Maud en Saar en we zitten op IKC Trudo in groep 6. We 

zitten allebei op hockey en Maud ook nog op tennis, maar ook andere sporten vinden we heel leuk! Saar 

heeft bijvoorbeeld nog nooit gerugbyd en zou dat weleens uit willen proberen! In de herfstvakantie gaan we 

survivalzwemmen met Jibb+, dat lijkt ons echt gaaf!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDDISCO  

Vanwege de huidige regels van de overheid i.v.m. corona, moeten wij de discoavond van vrijdag 30 okto-

ber annuleren. Omdat we de laatste berichten over het virus afwachten, komt deze informatie helaas wat 

laat, maar zo weten we zeker dat we de laatste richtlijnen volgen. Wij zouden de jeugd heel graag een 

pleziertje gegund hebben, maar de gezondheid van iedereen is het belangrijkste! Houd onze website en de 

social media in de gaten voor de volgende discoavonden. 

Jeugddisco Stiphout 
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TRAINING LEREN MET LEV 
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