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Welkom 

WELKOM 
Hartelijk welkom aan Jasper Brummans. Hij gaat 23 november beginnen in groep 7 bij juf Angeniet. We 
wensen Jasper heel veel plezier en succes op onze school! 
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Vanuit de directie 

PERSONEEL 
Al eerder gaven we aan dat per januari een derde kleutergroep wordt opgestart. Ouders van de kleuter-
groepen kregen hier vorige week al een brief over. We zijn blij dat we in tijden van krapte toch een goede 
personele invulling hebben kunnen vinden voor deze groep. Juf Peggy, die al eerder bij ons bij de kleuters 
heeft vervangen, zal op maandag en dinsdag in de nieuwe groep staan. De andere drie dagen worden 
ingevuld door juf Herma. Ook zij heeft veel ervaring met onderwijs aan kleuters.  
Verder hebben we nu voor ondersteuning en vervanging juf Danique op donderdag op ons werkplein. Zij 
gaat eind deze maand volledig op onze collega-school De Westwijzer werken. In de sollicitatieprocedure 
hebben we dit meteen meegenomen. Voor deze vacature hebben we juf Mireille kunnen aannemen. Zij zal 
naast de donderdag ook de vrijdagochtend bij ons werken.  

   

Juf Peggy Juf Herma Juf Mireille 

OUDERAVONDEN 
Wat fijn dat we u toch nagenoeg allemaal konden spreken in deze coronatijd. In bijna alle gevallen lukte dat 
via Google Meet. Als dit bij u nog niet het geval is, dan is het fijn als u hierover contact opneemt met de 
leerkracht om te kijken of die u nog kan helpen zodat het wel lukt. 
We zijn ook benieuwd wat u vond van de oudergesprekken samen met uw kind. Had dit voor u een 
meerwaarde? Hoe heeft uw kind dit ervaren? We hebben u daarover gisteren via ParnasSys een mini-
vragenlijst gestuurd. Mochten er nog dingen zijn die tijdens het gesprek niet besproken zijn, of waar u 
achteraf toch nog vragen over heeft, aarzel dan niet en stuur de leerkracht een mail. Die neemt dan contact 
met u op.  

FYSIO/PODOTHERAPIE SPREEKUUR 
Op woensdag 18 november staat er weer een gecombineerd inloopspreekuur van de fysiotherapeute en de 
podotherapeute gepland. Wij willen u daarvoor graag de kans geven, maar i.v.m. corona is het wel fijn als u 
van tevoren aangeeft of u hier gebruik van wilt maken.  
U kunt dit mailen naar g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl 

INLOOP GROEP 1-3 
Op de kalender staat voor 13 november a.s. een inloop voor ouders van groep 1 t/m 3. U begrijpt dat dit in 
verband met de coronamaatregelen niet kan doorgaan.  
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SPELLING OEFENEN 
Op school werken we in blokken aan spelling. Per blok staat een aantal doelen centraal. Bij het instap-
dictee vinden kinderen dit vaak nog moeilijk. Daarna wordt er in de klas geoefend en ten slotte volgt het 
controledictee. Een hele sterke ‘spelling-leerling’ maakt vaak zowel het instapdictee als het controledictee 
goed. Bij leerlingen die oefening nodig hebben om het controledictee goed te kunnen maken, zie je 
regelmatig dat ze op de halfjaarlijkse Cito-toets wat minder hoog scoren. Deze leerlingen vinden het vaak 
moeilijker als al die spellingcategorieën door elkaar worden gevraagd, ondanks het feit dat we dit ook 
regelmatig in de klas doen. Kinderen/ouders die dat willen, kunnen thuis ook oefenen met spelling, 
bijvoorbeeld op de site www.spellingoefenen.nl. Na het aanklikken van de juiste groep, kunt u ‘oefenen’ of 
‘dictee’ kiezen. U kunt daarbij aangeven welke spellingcategorieën er geoefend moet worden.  

FLADDERUURTJE 
Op dinsdagmiddag 24 november hebben de groep 1 t/m 5 weer een fladderuurtje op het programma staan. 
Kinderen mogen dan verschillende activiteiten doen in de lokalen van groep 1 t/m 5. Alle activiteiten staan 
in het teken van Sinterklaas. Denk aan knutselen, dansen, pietengym, bingo en spelletjes. We maken er 
een gezellige middag van. 

WERELDORIENTATIE  
Zoals u wellicht al weet, willen we op school de overstap maken naar een nieuwe methode voor de zaak-
vakken. We zijn op zoek naar een geïntegreerde methode: een methode waarbij de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur niet meer los worden aangeboden, maar samenkomen in verschillende thema’s. 

Op dit moment zijn we de methode Topontdekkers aan het testen. Het huidige thema is ‘huis en thuis’. We 
doen dit schoolbreed. De groepen 4 t/m 8 werken aan opdrachtkaarten. Aan deze kaarten zijn doelen 
gekoppeld. Kinderen zijn zowel klassikaal als in groepjes 
bezig om deze opdrachtkaarten en alles wat daarmee 
samenhangt, te ontdekken. Voorbeelden hiervan zijn ’hutje 
of paleis’, ‘water uit de kraan’ en ‘de milieustraat’. De eerste 
ervaringen zijn positief. Rond Kerst evalueren we de 
methode en beslissen we of we nog een andere methode 
gaan uitproberen of dat we met deze methode verdergaan. 
Doordat we nu met deze methode aan het werk zijn, zal 
ook de manier van toetsen anders worden. De leerlingen 
krijgen dan waarschijnlijk niet na elke vier weken een toets 
aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. 
Zie ook https://www.onlineklas.info/post/van-topondernemers-naar-topontdekkers-dit-is-de-meerwaarde 

INZAMELING KLEDING EN BATTERIJEN  
Heeft u oude kleding/schoenen of batterijen? Fijn als u die op school inlevert. Dat is goed voor het milieu 
en bovendien krijgen wij daar als school nog een kleine vergoeding voor. Bij wijze van uitzondering mogen 
ouders de zakken met kleding/schoenen zelf in de kledingcontainer doen die meteen links van de deur bij 
de gymzaal staat. Wij verzoeken u vriendelijk niet verder de school in te lopen zolang dit door corona niet 
toegestaan is. Batterijen kunnen kinderen bij de leerkracht inleveren. 



 

 

4 

ONTRUIMINGSOEFENING 
Vandaag hebben we weer een halfjaarlijkse ontruimingsoefening gedaan met school en opvang. Rond half 
12 ging het brandalarm en moest iedereen met de groep naar buiten. Eén groep was zelfs in de gymzaal 
en moest van daaruit naar buiten. Gelukkig was de zogenaamde brand “snel geblust’ zodat we weer gauw 
terug konden. Zo weet iedereen weer waar hij in geval van nood naar buiten moet. Gelukkig was iedereen 
mee naar buiten. 

Vanuit het team 

PIETENKLEDING GEZOCHT 
Groep 1/2a is op zoek naar pietenkleding! Wie heeft er thuis nog iets liggen wat niet meer gebruikt wordt? 
Graag pietenpakjes in de maat voor 4-, 5- en 6-jarigen. Sinterklaaskleding hebben we al voldoende. Mocht 
je thuis iets hebben? Dan mag dat door de leerlingen afgeven worden bij Juffrouw Angelique of juffrouw 
Sandra. Alvast heel erg bedankt!  

 

HIJ KOMT, HIJ KOMT …. 
Afgelopen maandag is het Sinterklaasjournaal weer begonnen en 
hebben we kunnen zien dat Sinterklaas onderweg is naar een 
geheime plek in Nederland. We hopen ook dit jaar de Sint weer op 
onze school te mogen ontvangen. Dit zal op 4 december zijn. We 
hebben dit jaar helaas geen gezamenlijke ontvangst buiten, maar 
we gaan er met de kinderen toch een mooie periode van maken! 

 

Vanuit Spring 

PEUTERS EN DE HERFST  
Wij hebben met de peuters gewerkt aan het thema herfst. We 
hebben heel veel mooie dingen van de herfst gezien en benoemd. 
Ook hebben we de herfst wat naar de groep gehaald met een 
thematafel waar alle spullen van de herfst verzameld lagen. We 
zijn vooral bezig geweest met het benoemen en ervaren van 
herfstmaterialen. De peuters hebben dus heel veel nieuwe 
woorden geleerd. Ze hebben ook hele mooie kunstwerken 
gemaakt.  

Nu op naar het volgende thema!  
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 26 november. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 24 november vóór 20.00 
uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

Ingezonden stukken 

VORMSEL 

Ondanks corona gaat het vormsel door. Er zijn dit jaar 25 vormelingen. Morgen, vrijdag 13 november, 
worden Sanne, Isabella, Rick en Jules met 3 andere kinderen gevormd in de kerk van Mierlo-Hout, de St. 
Luciakerk. Dit wordt gedaan door de deken van onze parochie, pastoor Janssen. Een mooi moment voor 
hen, want met deze zogenaamde initiatierite worden zij voor de kerk voortaan als volwassen beschouwd. 
Na een periode van voorbereiding samen kinderen van basisschool De Lindt en van de Wilhelminaschool, 
volgt nu deze stap. 

Klasgenoten van groep 8 en ook andere belangstellenden kunnen via de livestream op 
www.damiaanhelmond.nl de viering volgen. De viering begint om 18.00 uur en zal naar verwachting 45 
minuten duren. Na het goed ventileren van de kerk, volgt om 19.30 uur nog een viering met 7 vormelingen. 
Op 20 november volgen nog 2 vormselvieringen. 

Wij wensen alle vormelingen veel spirit toe en een welgemeende felicitatie! 
Namens de vormselgroep, Patricia Nacinovic 

 

JIBB+ EXTRA IN STIPHOUT 
Bij Jibb+ Extra oefenen wij elke week in uitdagende bewegingssituaties onderdelen die tijdens de gymles of 
op het schoolplein aan bod komen. Ons doel is om kinderen sterker en handiger te maken en zo meer 
zelfvertrouwen te laten krijgen in bewegen. Dit aanbod is speciaal voor minder vaardige kinderen. Niks 
moet en vooral veel bewegen mag!  
De Jibb+ extra locatie het dichtst bij uw school is gymzaal Gasthuisstraat 1a, Stiphout.  
Aanbod: woensdagmiddag, 13.15-14.00 uur.  

Denkt u dat dit iets is voor uw kind? Kijk voor aanmelden, data en voor meer informatie op 
www.sportencultuurhelmond.nl! Zie ook de flyers verderop in deze nieuwsbrief. 
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