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Vanuit de directie 

 

PERSONEEL 

We informeerden u al eerder over het feit dat er een nieuwe directeur is voor de Trudo. Sandra stelt zich 

hieronder aan u voor. Tot de zomervakantie zijn we er beiden 2 dagen, zodat we een goede overdracht 

kunnen realiseren. 
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Hallo, 

Mijn naam is Sandra van den Akker. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar mag ik 

het directeursstokje overnemen van Gonnie en daar heb ik heel veel zin in. Ik ben 

45 jaar, woon in Hoogeloon, ben getrouwd met Martin en we hebben 2 kinderen: 

een meisje van bijna 19 en een jongen van net 17. Heerlijke pubers dus! 

De afgelopen 24 jaar heb ik diverse rollen vervuld binnen het basisonderwijs, van 

vervanger, naar groepsleerkracht, naar lid van het managementteam. In die jaren 

heb ik ook ervaring opgedaan met een GMR, de MR en de ouderraad. 

De komende weken ben ik al een aantal keer te vinden op de Trudo, voor een 

goede overdracht en om de school, de collega’s en de kinderen al een beetje te 

leren kennen. Wellicht tref ik ook al een paar ouders. Na de zomervakantie zullen 

we elkaar vast een keer ontmoeten.  

Mocht er iets zijn: klop vooral bij me aan, loop even binnen. Ik sta u graag te woord. 

Met vriendelijke groetjes, 

Sandra van den Akker 

06-12 33 63 98 

SCHOOLREISJES 

Afgelopen dinsdag gingen de groepen 4 t/m 8 op schoolreis. Zij hadden een prachtige dag in Billy Bird en 

Toverland. Volgende week zijn de groepen 1 t/m 3 nog aan de beurt. Zij gaan naar een speeltuin in Weert. 

Ook deze groepen wensen wij een fijne dag toe. Dank aan iedereen die dit geregeld heeft! 

De groepen 1, 2 en 3 gaan aanstaande maandag 27 juni op schoolreisje naar Kidsplaza in Weert. Voor de 

speeltoestellen binnen wordt dringend verzocht kinderen sokken en schoenen aan te geven. 

KAMP GROEP 8 

Komende week gaat groep 8 op kamp naar Hoogeloon. Fijn dat dit weer kan, na 2 jaar alternatieve 

activiteiten (i.v.m. corona). Juf Janneke en juf Angeniet gaan mee op kamp. Dit betekent dat er volgende 

week behalve de extra ondersteuning in de eigen groep ook een gedeelte van de ondersteuning buiten de 

groep wegvalt. Groep 7 wordt ingevuld door de andere leerkrachten van het werkplein. 

U kunt de activiteiten van de leerlingen volgen op onze website onder Ouders, Puttenpost.  

Heel veel plezier, groep 8! 

INLOOP FYSIO-/PODOTHERAPIE 

Woensdag 29 juni is er weer een inloopspreekuur voor de podo- en fysiotherapie. Heeft u vragen op dit 

gebied, dan kunt u vrijblijvend binnenlopen in de personeelskamer. 

REMINDER LAATSTE SCHOOLDAG 

Heeft u de laatste schooldag al in de agenda staan? Alle groepen 

gaan dan optreden voor elkaar en voor de ouders.  

Hopelijk hebben we weer een grote opkomst, zodat de kinderen 

hun ouders kunnen verrassen met hun optreden! 
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Vanuit Spring 

ESCAPE ROOM 
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Ingezonden stukken 

VORMSEL 

De informatieavond over het Vormsel wordt gehouden op maandag 3 oktober 2022 om 19.30 uur in de 

Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw kind naar deze 

avond te komen. Er zal tijdens deze avond informatie gegevens worden over wat het Vormsel inhoudt, over 

de voorbereiding op het Vormsel en over de Vormselviering. 

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 of op de middelbare school zitten, mogen zich 

aanmelden voor het Vormsel. 

EERSTE COMMUNIE 

De informatieavond over de Eerste Communie wordt 

gehouden op donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 uur in 

de Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent van 

harte uitgenodigd. Er zal informatie gegeven worden over 

wat de Eerste Communie inhoudt, over de voorbereiding 

op de Eerste Communie en over de Eerste 

Communieviering. 

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 4 of hoger zitten mogen aangemeld worden voor de 

Eerste Communie.  

Heeft u vragen over de Eerste Communie of het Vormsel, of wilt u zich aanmelden voor een informatie-

avond, mail dan naar Marjelein Verhoeven, pastoraal werker: mverhoeven@damiaanhelmond.nl.   

mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl
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MULTISPORT ZOMERKAMP 
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