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Welkom 

WELKOM 

Op 27 september krijgen we weer een nieuwe leerling op school. In groep 1 start Luca van Dijk. Welkom 

Luca en veel plezier!  
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Vanuit de directie 

AANMELDEN  

In deze tijd van het jaar moeten we al beginnen met het 

opstellen van de begroting van het volgende schooljaar 

(2022-2023). Om dit goed te kunnen doen, proberen we een 

voorspelling te maken van de groepsgroottes. Daarom is het 

is fijn om alvast de aanmeldformulieren te ontvangen van 

broertjes en zusjes die volgend schooljaar mogen instromen. 

Het formulier vindt u op de website of u kunt het bij Gonnie of 

Heddy ophalen. Wilt u nu alvast kinderen voor latere 

schooljaren inschrijven, dan mag dat natuurlijk ook. Zo 

hebben wij een goed zicht op de toekomst.   
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MUURSCHILDERING  

Wij genieten samen met de kinderen elke dag van de mooie muurschildering. De kinderen hebben 

daarmee extra mogelijkheden tot spel. We zagen echter dat het gebruik leidde tot vervuiling van 

de muur. Een werkgroep heeft dit opgepakt en ervoor gezorgd dat het weer schoon is. Hierbij 

kregen ze hulp van Roel Verdonschot, vader van June uit groep 1/2.  

Met zijn bedrijf heeft 

hij ervoor gezorgd dat 

de muur belangeloos 

is gecoat. De 

beschermlaag zorgt 

ervoor dat de muur 

mooi blijft. Hartelijk 

dank hiervoor.  

 

  



 

 

4 

SPEELPLAATS EN BURENDAG  

Eerder hebben we verteld dat we bezig zijn met plannen voor 

vergroening van het schoolplein. Een volgende stap is dat we 

beplanting gaan aanbrengen bij de lokalen van de kleuters en 

van groep 7/8. Na een bericht in de Stip hebben zich spontaan 

een aantal ouders aangemeld die op de burendag, zaterdag 25 

september, komen helpen. De werkzaamheden starten om 

10.00 uur. Het is superfijn dat we actieve ouders hebben die 

ons hierbij willen helpen. De omwonenden hebben een 

uitnodiging gehad om te komen kijken en met ons een kop 

koffie te drinken. U bent natuurlijk ook van harte welkom om 

met uw kind te komen kijken. Het resultaat is maandag te 

bewonderen.  

INFORMATIEAVONDEN, INLOOPMOMENTEN  

Wat was het fijn om u als ouder weer in de school te hebben. De informatieavond was zo verdeeld 

dat er voldoende ruimte was. Er was een goede opkomst. Zeker voor ouders van nieuwe 

leerlingen was het fijn om te zien welke ouders er horen bij de andere kinderen van de klas. Ook 

de inloopmomenten deze week worden goed bezocht. Heeft u nog vragen, aarzel niet om de 

leerkracht te benaderen.  

DAG VAN DE LERAAR 

Dinsdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Dit betekent niet dat 

wij van u verwachten dat de kinderen iets meebrengen. Iets knutselen 

mag natuurlijk altijd, maar cadeautjes zijn echt niet nodig. De 

ouderraad zorgt dat er namens alle ouders altijd aandacht aan wordt 

geschonken.  

 

HOE LEREN KLEUTERS  

Tijdens de lockdowns hebben we gemerkt dat ouders niet altijd een beeld hebben van hoe 

kleuters leren. In de hogere groepen is dat vaak duidelijker door methodegebruik. Om ouders 

meer inzicht te geven in hoe kleuters leren, zullen we later dit schooljaar een thema-avond 

organiseren. Deze zal vermoedelijk in januari of februari plaatsvinden. Informatie hierover volgt te 

zijner tijd.  
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GROEPS– EN LUIZENOUDERS 

Groep 
(K) = Klassenouder  
(L) = Luizenouder  

Moeder van 

 K Suzanne van Deursen Milou van Deursen 

 K Suzan de Swart Liselot Coolen 

1 L Fleur de Wolf Soof Bloks 

Angelique en Herma L Lydia van Bokhoven Olivier van Bokhoven 

 L Nicole van den Hurk Maud van den Hurk 

 L Leonie van Deun Sophie van Deun 

 K Caroline van Mierlo Filippa van Oorschot 

1/2 K Maike Coppens Mano van Boekel 

Moniek en Herma L Eveline Adriaans Floris Adriaans 

 L Lydia van Bokhoven Oscar van Bokhoven 

 L Fleur de Wolf Vieve Bloks 

 K Willeke van Esdonk Fenne van Esdonk 

2/3 K Manon van der Vorst Céline Vermulst 

Sandra en Priscilla L Ilse Mannaerts Wies van der Weijden 

 L Anouk Vermulst Lisa Vermulst 

 K+L Maike Coppens Iddhi van Boekel 

3 L Lieke van den Heuvel Abigail Smulders 
Silvia en Peggy L Eveline Raijmakers Liv Raijmakers 

 L Marloes van Leuken Joris van Geel 

 K Joyce Bachrach Quinten Bachrach 

 K Silla Notten Joy Driessen 

4 L Janine Vervloet Marit Vervloet 

Rianne en Janneke L Esther Mooij Floris Mooij 

 L Leonie van Deun Julian van Deun 

 K Brendy Lintermans Roos van Ganzenwinkel 

 K+L Caroline van Mierlo Olivia van Oorschot 

5 K Anouk Vermulst Milou Vermulst 

Geert en Peggy L Lieke van den Heuvel James Smulders 

 L Lieke Toll Lotte Bloks 

 L Maike Coppens Deva van Boekel 

 K Joyce Bachrach Alize Bachrach 

6 K Willeke van Esdonk Bart van Esdonk 

Lieke en Marte L Anneke Daamen Faas van Bragt 

 L Tamar Bolier Max van Gils 

7 K+L Floortje Dijckmans Anne Dijckmans 

Angeniet K Marjon Geerarts Floor Geerarts 

 L Loes van der Vorst Saar van der Vorst 

 K Miranda van Dijk Mees van Dijk 

8 K Yvonne Daniëls Pleun Daniëls 

Maike L Mariëlle van Rooij Luc van der Heijden 

 L Chantal van de Kerkhof Jeavi Kusters 
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CORONAREGELS  

Na de laatste persconferentie zijn er weer wat zaken aangepast. De belangrijkste zaken 

vermelden we hieronder: 

• Vanaf nu is het niet meer nodig om een hele groep naar huis te sturen bij één besmetting in 

de groep. Dat wil niet zeggen dat het helemaal is uitgesloten. Bij meerdere besmettingen kan 

het nog zo zijn dat de GGD besluit dat een groep naar huis moet. Als uw kind buiten school 

intensief contact heeft gehad met een positief getest persoon, kan het zijn dat uw kind in 

quarantaine moet. Laten we hopen dat dit uitzonderingsgevallen zijn;  

• De hygiëneregels blijven gehandhaafd; 

• De 1,5 meterregel hoeft niet meer te worden gehandhaafd zodat oudergesprekken weer op 

school plaats kunnen vinden; 

• T.a.v. het naar binnengaan in de ochtend: dit blijven we op dezelfde manier doen. Enerzijds 

omdat we het anders nog te druk vinden, maar vooral omdat we gemerkt hebben dat kinderen 

dit prima zelf kunnen en het veel geeft veel rust in de school. Na schooltijd mag u altijd 

binnenlopen; 

• Kinderen met koorts moeten nog steeds thuisblijven. Ook als uw kind heel erg verkouden is, 

vragen wij u voorzichtig te zijn, of uw kind eventueel te laten testen.  

 

Vanuit het team 

KINDERBOEKENWEEK  

Op woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek in het thema: Worden wat je wil.  

Tot de herfstvakantie besteden we in de klassen extra aandacht aan leesbevordering en leesmotivatie. In 

deze periode komt er in elke klas een ‘zwerfboekenkastje’ te staan. Kinderen mogen een boek 

meebrengen dat ze thuis niet meer lezen en dat kunnen ze ruilen in het zwerfboekenkastje. Voor elk 

meegebracht boek, mogen ze één ander boek meenemen. Ook kunnen de kinderen neuzen in de 

zwerfboekenkastjes van de andere klassen, zodat het aansluit bij het leesniveau.   

Op vrijdag 22 oktober sluiten de we kinderboekenweek gezellig samen af. 

 

Vanuit de redactie 

 

 

De volgende Stip verschijnt op 7 oktober 2021. U kunt de kopij tot 

dinsdagavond, 5 oktober 2021 vóór 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 
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Ingezonden stukken 

 

PLEEGZORG 

      

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 

Volg de informatieavond op 11 oktober 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook 

pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun 

netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En 

dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven 

daarom hard nodig. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kunt betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) 

informatieavonden. De eerstvolgende is op maandag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij 

Cultuurcentrum, Marinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een 

heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een (online) informatieavond kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg 

aanvragen.   

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en 

www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer 

informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes 

en ervaringsverhalen van voormalige 

pleegkinderen, pleegouders en ouders. 

 

  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/
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KIES JE INSTRUMENT 

KIES JE INSTRUMENT! Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch 

gitaar? Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…Het kiezen van een 

instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke instrumenten. 

Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan tijdens de cursus 

Kies-je-instrument! Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende instrumenten uit te 

proberen. Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe 

speel je op het instrument.  

De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, 

blokfluit, dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon. 

We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona.  

Startdatum:  dinsdag 28 september of donderdag 30 september  

Doelgroep: kinderen groep 4 en 5  

Aantal lessen:  12 

Lestijd:  15.30 uur-16.30 uur 

Info of aanmelden:  www.kunst-kwartier.nl  

Voor de jongere broertjes of zusjes met vaders en moeders, opa’s en oma’s hebben we 

MUZIEKPLEZIER VAN 0-4. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, samen in de kring. Het kind op 

schoot. 10 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar 

prikkelen die ontluikende fantasie! Met allerlei instrumentjes en materialen. Vanuit de veilige 

haven van de herhaling maar ook via spannende uitstapjes naar nieuwe repertoires! De groepen 

worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg. Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het 

plezier spat eraf! Voor de kleintjes én hun (groot)ouders. Meer info: www.kunst-kwartier.nl 

  

http://www.kunst-kwartier.nl/
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KINDMONITOR 0 T/M 11 JAAR   
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd 

naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan 

over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? 

Doe mee, uw mening telt!  

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 

 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
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DE SPURRIEBEMMELS 
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Een verzoek van de Gemeente Helmond aan de ouders /verzorgers van de leerlingen binnen het 

primair onderwijs: 

 

Aan de inwoners van de gemeente Helmond, 

De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan. In dit plan 

staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het verkeer in Helmond veiliger te maken. 

We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt en opvalt aan de verkeersveiligheid in 

Helmond. We vragen u dan ook een vragenlijst voor ons in te vullen. 

Hoe kunt u meedoen?  

Ga voor 8 oktober naar vragenlijst verkeersveiligheid om de vragenlijst in te vullen (link: 

https://bit.ly/vragenlijsthelmond). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw 

antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. 

Waarom doen we dit? 

Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en verkeersongevallen te 

verminderen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van de stad. Het heeft invloed op de 

gezondheid en het wooncomfort. Daarom kijkt Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog 

veiliger kunnen maken. 

We hopen op uw bijdrage. Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

De gemeente Helmond 

 

https://bit.ly/vragenlijsthelmond

