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Welkom 

 
WELKOM 
Het nieuwe schooljaar gaat van start met een flink aantal nieuwe 
speelmaatjes! Een hartelijk welkom aan: 
Milou van Deursen, Maud van den Hurk,  
Renske Verbakel en Mylana Burhenne  groep 1 
Eline Bullens en Nawarah Omran  groep 1/2 
Flora van Bommel en Joshelino Snijders  groep 4  
Katinka Bullens en Zumurrud Omran  groep 5  
Tijn Bullens  groep 6 
 
We wensen jullie een prachtige tijd toe op IKC Trudo! 
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Vanuit de directie 

PERSONEEL 

Het doet ons deugd dat we alle vacatures voor het nieuwe jaar hebben ingevuld. Ook voor de gymlessen 

van groep 3 t/m 8 zijn de vakleerkrachten deze week begonnen. Jammer genoeg is juf Nieke nog niet 

zover dat ze kan starten, hoezeer ze daar ook naar uitkijkt. Tijdens haar vakantie heeft ze een operatie 

gehad en binnenkort gaat ze nog een aantal weken voor bestralingen naar het ziekenhuis. Wij wensen 

haar ontzettend veel succes en sterkte toe. 

START VAN HET SCHOOLJAAR 

Vrijwel alle kinderen waren er afgelopen maandag weer. Helaas was er een leerling die positief getest was 

op corona. Aangezien deze leerling nog niet op school was gekomen, had dat verder geen gevolgen voor 

de andere leerlingen. In alle groepen zijn we rustig opgestart en zijn we veel bezig met het groepsklimaat 

en de regels en routines binnen IKC Trudo. Om goed aan het leerproces te kunnen deelnemen is het 

enorm belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen in de groep. Verder is ook de extra ondersteuning weer 

gestart. Mocht uw kind buiten de reguliere groep ondersteuning en/of bijles krijgen, dan wordt u daarover 

natuurlijk geïnformeerd. 

EERDER UIT 

Volgende week vrijdag zijn de kinderen een uurtje eerder klaar met de lessen. Vergeet niet om uw kind om 

11:30 uur op te halen.  

RAPPORTMAPPEN 

Eind vorig jaar heeft u de rapportmap van uw kind ontvangen. Denkt u er nog aan om de rapportmap bij de 

leerkracht in te leveren?  

KLASBORD 

Zoals voor de zomervakantie vermeld, hebben we een nieuwe klasbord app. Mocht u 

zich nog niet voor de nieuwe app hebben aangemeld, dan mist u mogelijk informatie 

over de groep en/of uw kind. Hierbij dus het verzoek om hier nog eens naar te kijken. 

INFORMATIEAVONDEN 

Vanuit de directie willen we graag de informatieavonden op school plaats laten vinden. Vanwege corona en 

groepsgrootte kan dat niet altijd in het eigen lokaal van de groep. Kijk daarom in het onderstaande schema 

waar u moet zijn. Let op: er mag i.v.m. corona maar één ouder per kind aanwezig zijn. Voor de thuisblijvers 

sturen we de besproken info nog via de mail.  

Maandag 13-9 

18.45 uur groep 5  in de aula 

19.30 uur groep 3  in het eigen lokaal (gang voor bij de hoofdingang) 

20.15 uur groep 2/3  in het eigen lokaal (gang bij de hoofdingang) 

 groep 7 in het eigen lokaal (gang aan de achterzijde, kruising links) 
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Dinsdag 14-9 

18.45 uur groep 6  in het lokaal van groep 7 (gang aan de achterzijde, kruising links) 

19.30 uur groep 4  in de aula 

           groep 8  in het eigen lokaal (gang aan de achterzijde, kruising links 2e lokaal) 

20.15 uur  groep 1  in het eigen lokaal 

           groep 1/2  in de aula 

INLOOP 

De week na de informatieavonden is er (bijna) elke dag na schooltijd de gelegenheid om met uw kind in het 

lokaal te gaan kijken. Dit is meteen aansluitend aan schooltijd. U krijgt bij deze Stip een link toegestuurd 

om u (met een maximum van 6 ouders per dag) in te schrijven, zo zorgen we ervoor dat er niet te veel 

ouders in één lokaal zijn. 

INFORMATIEAVONDEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

Eerste Communie 23 april 2022, tijd nog niet bekend 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 van de basisschool zit en graag zijn/haar 

Eerste Communie wil ontvangen? Kom dan op dinsdag 28 september om 19.30 uur naar de informatie-

avond “de Eerste Communie”. U hoort hier meer over de voorbereiding op de Eerste Communie en over de 

bijbehorende vieringen. 

Vormsel 10 juni 2022, 19.00 uur. 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 8 van de basisschool zit en graag zijn/haar 

Vormsel wil ontvangen? Kom dan op donderdag 7 oktober om 19.30 uur samen met uw zoon/dochter naar 

de informatieavond over het vormsel. U hoort hier meer over de voorbereiding op het Vormsel en de 

vormselviering.  

Beide informatieavonden worden gehouden in de Goddelijke Voorzienigheid (Helmond-West),  

Hornestraat 1. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: Marjolein 

Verhoeven, mverhoeven@damiaanhelmond.nl  

U bent natuurlijk van harte welkom! 

 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL 

Voorafgaand aan de zomervakantie hebben wij al uw aandacht 

gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de school. We hebben daar 

als team met elkaar afgesproken de auto's niet meer in de Trudostraat 

te parkeren en aan u als ouder gevraagd om minder vaak met de auto 

naar school te komen of deze niet in de Trudostraat te parkeren. 

Daarmee zagen we al een verbetering optreden.  

In de vakantie kregen we bericht van de afdeling Toezicht en hand-

having van de gemeente. Zij starten een project om parkeergedrag te 

verbeteren rondom scholen in Helmond. Hierbij gaan ze letten op het 

parkeergedrag van ouders die hun kind(eren) komen brengen en 

halen. 

mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl
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Hierbij moet u denken aan de verkeersregels, verkeersborden, parkeren buiten de vakken en natuurlijk het 

veiligheidsaspect rondom alle kinderen. De bedoeling is dat ze hiermee volgende week gaan starten. Zij 

zullen dan ook tijdens de inloop en uitloop van de leerlingen aanwezig zijn in uniform, maar ook in burger. 

In de 1e week zullen ze voornamelijk gaan waarschuwen, maar daarna zullen ze ook daadwerkelijk 

handhavend op treden. Het doel is om ouders even een ‘’wake up call’’ te geven. Ook de kinderen willen 

we hiervan bewust maken. De gevaren die hierdoor in het verkeer ontstaan, wil het Handhavingsteam 

voorkomen. Dit willen ze graag in samenwerking met de schooldirectie gaan doen. 

JEUGDTIJDSCHRIFTEN 

Lezen is ontzettend belangrijk en we doen ons best om dit 

zo leuk mogelijk te maken voor de leerlingen. Tijdens de 

leeslessen hebben we ook leesmandjes met kindertijd-

schriften. Heeft u thuis nog jeugdtijdschriften liggen die niet 

meer gelezen worden? Dan mogen die natuurlijk altijd 

meegegeven worden naar school. Dat mag van alles zijn: 

Okki, Taptoe, Tina, National Geografic, etc. 

 

Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 30 september. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 28 september vóór 20.00 

uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

De redactie 

  



 

 

5 

 

Ingezonden stukken 

 

CURSUS WAARDE(N)VOL COMMUNICEREN MET JE KIND 

Communiceren kun je leren 

In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden met je 

puber en je peuter van twee zegt nee! Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar 

je kind over zoals jij die bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar? In deze interactieve 

cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te 

kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met het kind uiteengezet. 

Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten 

oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.  

 

Enkele uitspraken van deelnemers: 

• Meteen resultaat! 

• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor! 

• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind zelf 

de oplossing bedenken. 

• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan 

• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten! 

• Eye opener. 

Voor wie 

Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van Helmond 

kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen. 

Wanneer 

Dinsdag 21 september 2021 - Vervolgdata (28-9 , 5-10, 12-10 en 19-10-2021) 

Dinsdag 2 november 2021 -  Vervolgdata (9-11, 16-11, 23-11 en 30-11-2021) 

Het betreft een online cursus via MS-teams van 20:00 -22:00 uur 

Aanmelden 

Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:  

https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/ 

Of maak gebruik van deze link: Cursus Waarde(n)vol communiceren met kinderen | GGD Brabant-Zuidoost 

(ggdbzo.nl) 

Informatie? 

Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: 

secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider  Cindy Verhofstad-Derksen Training en 

coaching voor ontspannen en leuk(er) opvoeden 

https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
mailto:secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl
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Bezoek ook de website van www.zijnenzen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zijnenzen.nl/
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GRATIS PROEFLESSEN TONEELSPELEN JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER! 

Speel je thuis wel eens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens in het 

theater toneelspelen! Vanaf woensdag 22 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool 

weer. Kom een gratis proefles volgen! 

“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem moet gebruiken of hoe je met je lichaam een emotie 

uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf te zijn!” (Bart, 17 jaar)  

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44 36 92 88. 

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt door Yasemin Kevser op: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=5s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=5s
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HET WEEKEND VAN HET VARKEN:  KIJK, SPEEL EN BELEEF! 

Op 11 en 12 september organiseren wij voor de 11e keer het Weekend van het Varken. Tijdens 

het Weekend van het Varken kunnen gezinnen een kijkje komen nemen in de stal. Een leuk, actief 

en educatief uitje dat gratis toegankelijk is!  

Wij vinden het belangrijk dat onze agrarische sector in contact blijft met iedereen. Daarom is het 

onze missie kinderen op een speelse wijze de boerderij te laten leren kennen.  

We maken ze bewust van waar het eten op je bord vandaan komt.  

Tijdens het Weekend van het Varken krijg je op 

onze bedrijven een kijkje achter de schermen en 

kun je met eigen ogen zien hoe alles reilt en zeilt. 

Kijk en beleef hoe de kleine biggetjes bij hun 

moeders drinken. En hoe ze later als grote varkens 

o.a. restant frietjes en aardappelstoomschillen eten.   

In onze moderne brijvoerkeuken verwerken we 

namelijk restproducten uit de humane industrie. Dit 

is gezond voer voor onze varkens en goed voor het 

milieu, het wordt nu immers geen afvalstroom. In 

onze skybox kun je de dragende moederdieren 

bewonderen! Tijdens hun zwangerschap lopen ze 

vrij rond in onze groepshuisvesting 

Verder zijn er allerlei spelactiviteiten, zoals: 

- spelen in de mega maïsbak 

- speuren in het maïs- en strodoolhof 

- jonge biggetjes knuffelen 

- knuffelen met kleine kuikentjes 

- Harm en Dori, onze mascotte varkens knuffelen 

- Belgisch trekpaard met sleepmat 

- Ponyrijden 

- knutselen 

- een ritje maken op de huifkar 

- bootcamp 

- strotoren 

- skippy race 

- zelf bakken op onze houtskool BBQ’s 

- en nog veel meer leuke dingen 

De richtlijnen m.b.t. COVID worden op de voet gevolgd en zullen in het weekend ook toegepast 

worden. 
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