Nr. 15.11

17 februari 2022

Inhoud
WELKOM
PERSONEEL / CORONA
RAPPORT
START CARNAVALSVAKANTIE
CARNAVAL op school
VERKEERSPROJECT
PLUSKLAS EN WERELDBURGERSCHAP
SCHOOLSPOT
MR-VERGADERING
PEUTERAANBOD STIPPELTJE
MIJN KIND HEEFT AUTISME….. WAT NU?
ANNATHEATER: TALENTEN GEZOCHT
SPRING KINDEROPVANG

1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
6
7
8

Welkom

WELKOM
We mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen
Bo Prijden in groep 1
Veel plezier op school!

Vanuit de directie

PERSONEEL / CORONA
Door de vele mails deze week heeft u kunnen zien dat
het met veel positief geteste leerkrachten niet meer
mogelijk was om alle kinderen op school les te geven.
Met de inzet van de leerkrachten die ondanks dat ze
positief getest waren, toch in veel gevallen nog
thuisonderwijs hebben gegeven, is er gelukkig geen
lesuitval geweest.
RAPPORT
Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar
huis (indien mogelijk). Het kan echter voorkomen dat het rapport van uw kind niet volledig is. Dat
vullen we dan later aan. Vooralsnog lijken alle ouder-/kindgesprekken door te kunnen gaan.
Eventuele uitzonderingen krijgt u via de mail door. Wel graag extra aandacht voor het houden van
afstand. Mocht u door corona verhinderd zijn, laat dit dan tijdig aan de leerkracht weten.
In het rapport zit een nieuw overzicht dat in plaats is gekomen van de grafieken. In de uitleg staat
omschreven hoe u dit overzicht moet lezen en bij het gesprek kunt u ook nog om uitleg vragen.
Voor groep 7 staan de gesprekken rondom de préadviezen gepland. Die adviezen hebben we de
afgelopen week gemaakt. In groep 7 zijn we altijd nog voorzichtig met ons advies. Daar waar we
de verwachting hebben dat kinderen in de rest van hun basisschoolloopbaan nog kunnen
doorgroeien, zullen we dat in het gesprek benoemen. Groep 7 is altijd een pittig jaar met veel
nieuwe stof. De ervaring leert ons dat sommige leerlingen in dit leerjaar langer tijd nodig hebben
om zich de stof eigen te maken.
Ouders van kinderen die thuisonderwijs krijgen, kunnen vrijdag om 12.30u het rapport ophalen of
via mail aan de leerkracht laten weten aan wie het rapport meegegeven kan worden.
START CARNAVALSVAKANTIE
De carnavalsvakantie start vrijdag 25 februari om
12.30 uur. Op 7 maart verwachten we alle kinderen
weer op school. Die vrijdag is een reguliere lesdag.
Verzoeken om eerder naar uw vakantiebestemming
te vertrekken, kunnen we niet goedkeuren.
Leerplicht vraagt deze dag vaak op wie er afwezig is
en kan dan steekproefsgewijs controles uitvoeren
om te kijken of een leerling geoorloofd afwezig is.
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CARNAVAL OP SCHOOL
ALAAAAAAAF!
Volgende week is het alweer zo ver, de week voor de carnaval! Ondanks alle
coronaperikelen van de afgelopen tijd, willen wij er voor de kinderen toch graag een groots
feest van maken.
Hoe zal het carnavalsfeest eruit zien?
Maandag 21 februari

Bekendmaking prins en
prinses carnaval

Woensdag 23 februari

Alle kinderen mogen in hun
(leukste) pyjama of onesie
naar school komen.

Donderdag 24 februari

Doe eens gek met je haar
vandaag! Alle kinderen mogen
met een te gek kapsel naar
school komen.

Vrijdag 25 februari

Iedereen mag verkleed naar
school komen. De kinderen
feesten in de klas of in de aula
en mogen serpentines mee
naar school nemen (liever
geen confetti).De ouderraad
verzorgt chips met ranja op
deze feestelijke dag!

De prins en prinses delen kleurplaten voor de
kleurplatenwedstrijd uit.

Prins en prinses geven de winnaars van de
kleurplatenwedstrijd een klein prijsje.

VERKEERSPROJECT
Vorige week is het verkeersproject weer opgestart.
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn bevraagd op wat zij
vinden van de verkeerssituatie en of ze ook
oplossingen kunnen bedenken. Dit is gefilmd. Binnen
nu en enkele weken ontvangt u dit filmpje met het
verzoek de enquête die erbij zit in te vullen. Kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 zullen deze vragenlijsten ook
invullen. Van de uitslagen wordt een inventarisatie
gemaakt en die wordt besproken met ouders die zich
hiervoor hebben opgegeven. U mag zich hier trouwens nog steeds voor aanmelden.
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PLUSKLAS EN WERELDBURGERSCHAP
In het kader van wereldburgerschap is de plusklas aan het vloggen met een gezin uit Canada. Via
een ouder kwamen we aan deze connectie. Via de MOV zijn we nog aan het onderzoeken of we
contact kunnen leggen met een school in Tanzania. Zo kunnen we op verschillende manieren de
blik van kinderen op de wereld verruimen.

Vanuit het team
SCHOOLSPOT
Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van
kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot
officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo
betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is
voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere
tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf
van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw
kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende
leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in
onze webwinkel.

Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Let op: schoolspot checkt na aanmelding of je
kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Ga naar
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot voor meer informatie of naar de website
om een account aan te maken https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling.

Vanuit de MR
MR-VERGADERING
-

In de MR-vergadering is de uitslag van de ouderenquête besproken.
Het vernieuwen van de toiletten staat op de planning.
Het kleuterplein zal worden aangepakt; hiervoor is al een subsidie toegekend.
De verkeerssituatie rondom school is in beeld gebracht; hier wordt een filmpje van gemaakt en daarvan
volgt binnenkort een enquête.
- Het schoolondersteuningsplan is besproken goedgekeurd door de MR en staat inmiddels op onze site.
- De begroting en de leerlingenaantallen voor komend schooljaar (voor zover bekend) zijn besproken. De
komende periode gaan we met deze aantallen puzzelen hoe we de groepen vorm kunnen geven.
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Vanuit Spring
PEUTERAANBOD STIPPELTJE
De afgelopen weken is Peuteraanbod Stippeltje bezig geweest met het thema Jungle. De kinderen hebben
hard gewerkt aan verschillende knutselwerkjes zoals bijvoorbeeld: een verrekijker waarmee de kinderen de
wilde dieren konden spotten
op de groep. Er zijn tanden
van de krokodil geknipt en
geplakt en we hebben onszelf
als leeuw geknutseld . We

hebben voorgelezen uit de
boeken die bij de thema’s
“De koning van de jungle”
en “Gewoon zoals je bent”
hoorden. Deze boeken
waren ook heel erg in trek
bij de kinderen.
Ook hebben de kinderen
zich goed kunnen inleven
in de dieren. We hebben
verschillende beweegspellen gedaan waar ze
leerden hoe verschillende
dieren lopen en natuurlijk
konden we ons ook
verkleden als leeuwen en
tijgers!

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 10 maart 2022. U kunt de kopij
tot dinsdagavond, 8 maart vóór 20.00 uur mailen naar
stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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Ingezonden stukken
MIJN KIND HEEFT AUTISME….. WAT NU?

Op 29 maart 2022 houdt het Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO een ouderavond over
het thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als
er een vermoeden van of diagnose autisme is. Op deze avond zijn leerkrachten ook van harte
welkom.
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen?
Hoe wordt dat bekostigd?
Welke vragen kun je stellen?

Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met
medewerkers van zorgpartners hierover meer vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
Wanneer en waar?
Datum:
Dinsdag 29 maart 2022
Tijd:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie:
De aula van de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 in Helmond
Aanmelden Via deze link is het mogelijk om je aan te melden.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94qNP9kch0iSTBZJeHzHEtNcXkVgF8NO
oUqFknQYi3xUQUdTU0VLWUs5QzgxWkNaWjZEQjBPN1JTMC4u
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ANNATHEATER: TALENTEN GEZOCHT
Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart: Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in de
Carnavalsvakantie!
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor
jongeren en kinderen!
Op vrijdag gaan we met het verhaal van Robin Hood aan de slag. Zaterdag spelen we de hele dag
toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling in een echt theater, met alles erop en eraan.
Vanuit dit spannende 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:

vrijdag 4 maart van 10.00 tot 16.00 uur
zaterdag 5 maart van 10.00 tot 21.30 uur
waar:
Annatheater Helmond
voor wie:
kinderen vanaf groep 5 en jongeren
wat kost het:
€ 20,00
voorstellingen: zaterdag 5 maart ‘s avonds
GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of neem contact op met Lavínia
Germano: telefoon: 06-44369288/laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door:

en
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: (0492) 47 52 55.
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl
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SPRING KINDEROPVANG
De afgelopen weken is Peuteraanbod Stippeltje bezig geweest met het thema Jungle.
De kinderen hebben hard gewerkt aan verschillende knutselwerkjes zoals bijvoorbeeld: een
verrekijker waarmee de kinderen de wilde dieren konden spotten op de groep. Er zijn tanden van
de krokodil geknipt en geplakt en we hebben onszelf als leeuw geknutseld .
We hebben voorgelezen uit de boeken die bij de thema’s “De koning van de jungle” en “Gewoon
zoals je bent” hoorden. Deze boeken waren ook heel erg in trek bij de kinderen.
Ook hebben de kinderen zich goed kunnen inleven in de dieren. We hebben verschillende
beweegspellen gedaan waar ze leerden hoe verschillende dieren lopen en natuurlijk konden we
ons ook verkleden als leeuwen en tijgers!
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