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Welkom 

WELKOM  

Hartelijk welkom aan Kika van Eekelen die na de kerstvakantie gaat beginnen in groep 3. Ook van harte 

welkom aan Teun van Geel en Violet van den Hurk die gaan beginnen in groep 1C. Heel veel plezier en 

succes allemaal!  

 

Vanuit de directie 

AVONDVIERING KERST VERVALT 

Helaas kan de avondviering op donderdag 17 december om 18.00 uur niet doorgaan.  

In het stukje van de kerstwerkgroep leest u hierover meer. 
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SINTERKLAAS  

Ondanks dat we de Sint dit jaar niet buiten konden 

ontvangen, hebben we met de kinderen een fijn 

Sinterklaasfeest gevierd. De groepen 1 t/m 6 en de 

kinderen van de opvang en peuterspeelzaal hebben in 

de aula allemaal hun eigen ontmoeting met de Sint en 

zijn roetveegpieten gehad. Ze hebben gezellige 

gesprekjes gehad met de Sint en natuurlijk ook liedjes 

gezongen en dansjes gedaan. Groep 6 had zelfs een 

polonaise met de Sint! Dankzij de ouderraad hebben 

de kinderen eerder al een chocoladeletter gekregen en 

toen Sint er was, hebben de kinderen van gr 1 t/m 5 

strooigoed en een cadeautje gekregen. In groep 6 t/m 

8 hebben de kinderen strooigoed gekregen en hebben 

ze voor elkaar een surprises gemaakt. Wat een 

prachtige kunstwerken waren dat. Soms bijna te mooi 

om open te maken. 

 

KERSTINZAMELING 

Net als andere jaren zamelen we ook dit jaar weer producten in voor de minder bedeelden in onze omge-

ving. In elke klas zal deze en komende week weer een krat staan waar kinderen spullen in kunnen doen. 

I.v.m. corona verzoeken wij u alleen verpakte 

producten mee te geven. Het mogen etenswaren zijn, 

maar bv. ook verzorgingsproducten. Juist in deze 

coronatijd is het goed om ook aan anderen te denken. 

Niet alleen via deze inzameling, maar ook gewoon in 

uw eigen omgeving. Een kaartje of een telefoontje kan 

voor mensen soms echt het verschil maken. 

UPDATE SCHOOLREGELS  

Jarenlang hebben we ‘de 10 van de Trudo’ als 

schoolregels gehad. Deze regels hingen in de gang en 

in elk lokaal. Na al die jaren was de lay-out aan een 

update toe. Naast een ontwerp van iemand uit ons 

bestuur, maakten ook enkele leerlingen uit groep 8 

een ontwerp. Zij deden dit met het ontwerpprogramma 

Canva. De groepen 6, 7 en 8 mochten het mooiste 

ontwerp kiezen. Zij kozen unaniem voor het ontwerp 

van Anna van Diepen. Haar ontwerp komt in alle 

klassen te hangen en ook op drie plekken in de gang. 

Geweldig mooi dat we zo gebruik kunnen maken van 

de talenten van onze kinderen! 
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VRAGENLIJST OUDERAVONDEN  

Inmiddels is de uitslag van de vragenlijst met het team en de MR besproken. In de aparte bijlage bij deze 

Stip leest u de uitslag. Op basis van uw reacties hebben we besloten dat we de volgende oudergesprekken 

in de groepen 7 en 8 (over het (pré-advies) wederom samen met kinderen zullen doen. Voor de groepen 4 

t/m 6 kunt u als ouder zelf kiezen of u dit samen met uw kind wilt doen of niet. 

NIEUWE KLEUTERGROEP  

 

 

Morgen hebben de kinderen die in 

januari in de nieuwe kleuterklas 

beginnen een wen-ochtend. Juf 

Peggy en juf Herma zullen de 

kinderen in het nieuwe lokaal 

ontvangen zodat ze vast even 

kunnen wennen. 

 

 

 

WERKZAAMHEDEN SPORTHAL  

Jammer genoeg duren de werkzaamheden aan de sporthal langer dan verwacht. Morgen horen we of we 

volgende week weer in de sporthal kunnen. Wij zullen u hierover via e-mail op de hoogte brengen. 

LUIZENCONTROLE  

Ook na de kerstvakantie zal de luizencontrole nog niet kunnen doorgaan. Wij vragen u daarom zelf extra 

alert te zijn en zelf uw kind(eren) te controleren. Mocht u luizen constateren, dan vragen wij u dit wel te 

melden zodat wij de kinderen uit die groep toch kunnen controleren. 

METHODE WERELDORIËNTATIE  

De afgelopen tijd hebben we een nieuwe methode wereldoriëntatie uitgeprobeerd: Topontdekkers. 

Afgelopen week hebben we deze methode met het team geëvalueerd. Hoewel we er zeker goede 

elementen in vinden zitten (bijvoorbeeld het naar aanleiding van opdrachten en vragen zelf op zoek gaan 

naar kennis en dat op allerlei manieren verwerken), missen we ook zaken. We vinden dat er onvoldoende 

diepgang zit in het opdoen van kennis. Daarom schakelen we weer over naar de (huidige) methode Argus 

Clou. We zullen de ervaringen en verwerkingsmethoden van de uitgeprobeerde methode daarbij wel 

meenemen. De werkgroep gaat zich verder heroriënteren. 
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VAKANTIE 

Wij hopen dat u na volgende week lekker met uw gezin kunt genieten van de 

kerstweken. Blijf vooral gezond! Op maandag 4 januari zien wij iedereen graag 

weer terug. 

 

 

 

Vanuit het team 

KERST WERKGROEP 

Helaas hebben wij van ons bestuur in het kader van de huidige coronaregels doorgekregen dat we in de 

avonduren geen kerstactiviteiten mogen organiseren in verband met de “extra bewegingen”. De geplande 

activiteiten gaan wel door, maar dan onder schooltijd. Na de start in de eigen groep hebben we een 

fladdermoment voor de groepen 1 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8. Daarna kijken we in de eigen klas naar de 

première van onze eigen kerstfilm! De kinderen mogen allemaal hun mooiste kerstoutfit aantrekken. Via 

Klasbord hoort u binnenkort of dit op donderdag of vrijdag is. 

ROTS EN WATER  

Afgelopen maandag heeft een select clubje kinderen het rots en 

water traject afgesloten. Zij hebben met veel enthousiasme 

deelgenomen aan de 10 lessen. De kinderen konden tijdens de 

lessen ook goed de vertaalslag maken naar het dagelijkse leven. Ze 

hebben aan het einde van de laatste les ook allemaal een heus 

certificaat gekregen. Heel goed gedaan toppers!  

Na de kerstvakantie zal een nieuw traject starten. Samen met onze 

ondersteuner Evelin, ga ik 5 rots en water lessen geven aan de 

gehele groep 4. Deze starten op maandag 18 januari. Vanaf 

maandag 8 maart zullen we een select clubje kinderen van groep 

1/2 lessen aanbieden. Dit zal ook een traject van 5 lessen zijn. 

Juf Nieke 
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 7 januari 2021. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 5 januari vóór 20.00 uur 

mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt. 

Wij wensen iedereen hele gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe! 🎄🥂 

 

Ingezonden stukken 

ANNATHEATER 

Maandag 28 en dinsdag 29 december 2020: Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna”Op 

maandag 28 en dinsdag 29 december organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor 

kinderen en jongeren! Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag spelen we de hele dag 

toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling; in een echt theater met alles er op en er aan. Vanuit een 

spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van 

kasteelzalen en griezelige bossen! 

Kom in het Annatheater in de spotlights staan! 

Wanneer: maandag 28 december van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 29 december van 10.00 tot 21.30 uur 

Waar: Annatheater Helmond 

Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren 

Wat kost het: € 12,50 

Voorstellingen: dinsdag 29 december om 19.00 uur en om 20.30 uur 

GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano: 

telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl 

Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door  Cultuur Contact. 

Gratis proeflessen toneel op 6 en 7 januari 2021 

Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen! Vanaf woensdag 6 januari beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom 
op 6 of 7 januari gratis een proefles volgen! 

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. Telefoon: 0492-475255 

info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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