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Vanuit de directie

PERSONEEL
Eerder ontving u een mail over de vacature die ontstaat doordat juf Maike in het nieuwe jaar een andere
baan heeft. In overleg met haar nieuwe school is besloten dat zij na de meivakantie daar vast één dag per
week gaat starten. Dat hebben we intern opgelost. Juf Janneke gaat die dag in groep 8 invullen. Juf Marte
gaat een dag meer werken zodat zij op het werkplein die dag de ondersteuning kan overnemen van juf
Janneke.
De vacatures voor leerkracht en directeur zijn inmiddels uitgezet, zodat we hier na de meivakantie snel
mee aan de slag kunnen. U treft ze als bijlage bij deze mail aan.
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Juf Priscilla gaat eindelijk trouwen. Door corona is de
bruiloft twee keer uitgesteld. Dinsdag zijn Coen en
Priscilla voor de wet getrouwd. Als verrassing zijn de
groepen 2/3 en 3 daar naartoe gegaan. Wij wensen haar
a.s. zaterdag een hele fijne dag, samen met haar gezin.
Na de meivakantie viert ze dit met de kinderen ook nog
op school.

VOORSTELLINGEN VOOR IN DE AGENDA
Een aantal klassen hebben al danscoaching gehad en de andere groepen starten binnenkort. Vóór de
coronajaren lieten de kinderen hun optreden zien in De Smed. Door de groei van het aantal leerlingen
kunnen we echter niet meer met alle ouders en kinderen tegelijk in De Smed. Dit jaar hebben we er
daarom voor gekozen om de optredens op de laatste schooldag buiten op het plein te laten zien. Alle
ouders zijn daarbij welkom. Het is fijn als u hiervoor op vrijdagochtend 14 juli in uw agenda ruimte kunt
reserveren. De exacte tijd is nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk rond 10.00 uur zijn. De ouders
van groep 8 hebben al een bericht gehad dat op deze ochtend ook de groep-8-kinderen uitglijden.

PROJECTWEEK VOEDING
Na de meivakantie gaan alle klassen werken aan een project
voeding. Hiermee willen we kinderen laten zien waar hun
voedsel vandaan komt. Elke groep heeft een eigen thema.
Boerderijdieren, bakker, slager, smaak, eten uit andere
culturen, enz. Er mag gekookt worden, groepen gaan op
excursie enz.. We willen de kinderen zoveel mogelijk laten
ontdekken en ervaren. Wellicht ook een leuk onderwerp om
thuis aan de tafel eens met uw kinderen over te praten.

OUDERHULP
Na 2 jaar waarin er weinig mogelijkheden waren voor excursies, lijkt het nu soms of we een inhaalslag aan
het maken zijn. Er zijn veel leuke activiteiten die lang niet konden doorgaan. Kinderen gaan op excursie,
we hebben workshops (bijvoorbeeld boomwhackers, EBHO-les in de bovenbouw, museumbezoeken). U
merkt waarschijnlijk dat we daardoor ook weer meer een beroep op ouders gaan doen. Vaak is er immers
vervoer of begeleiding nodig. Wat fijn dat er veel ouders zijn die zich hiervoor beschikbaar stellen.

VAKANTIE
Zaterdag 23 april is het begin van twee weken meivakantie.
Op maandag 9 mei verwachten we alle kinderen weer terug
op school. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
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LUIZENCONTROLE
In de week na de vakantie vindt weer luizencontrole plaats. Zorgt u ervoor dat de kinderen niet te
ingewikkelde kapsels hebben en dat de haren niet te veel (liefst geen) gel/wax o.i.d. bevatten?

VEILIGHEIDSONDERZOEK GROEP 5 T/M 8
Jaarlijks nemen we in groep 5 t/m 8 een veiligheidsonderzoek af. Kinderen vullen dit digitaal en anoniem in.
Zij kunnen aangeven of ze zelf gepest worden, of andere kinderen gepest worden, wat de eigen rol is die
ze daarin aannemen. Verder geeft het onderzoek ook informatie over bv. het groepsklimaat en hoe
kinderen ervaren dat er wordt omgegaan met regels e.d. Op onze website vindt u het volledige rapport
(onder: Wie zijn wij > Documenten > Schoolrapportage veiligheidsonderzoek leerlingen). Het percentage
gepeste leerlingen is laag (< 3%). Landelijk ligt dit tussen de 8 en 9%. Het blijft belangrijk om hier alert op
te zijn. Hiervoor is het nodig dat zowel leerlingen als ouders tijdig melden als er sprake is van mogelijk
pestgedrag. Als school proberen we vooral preventief hiermee bezig te zijn. De wekelijkse sociolessen in
de groepen 1 t/m 8 zijn daar een voorbeeld van. Ook Rots- en Waterlessen, waarin kinderen met juf Evelin
vaardigheden eigen maken of het werken op individueel niveau leren, geeft kinderen meer tools om zich op
het sociale vlak weerbaar op te stellen. Ook de kindgesprekken die leerkrachten met kinderen hebben,
bieden kinderen de ruimte om hierover met de leerkracht in gesprek te gaan.
SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 17 mei komt de schoolfotograaf naar school om van alle kinderen
individuele en klassenfoto’s te maken. Hierbij het dringende verzoek om
op die dag onder schooltijd geen externe afspraken te maken. We hebben
ervoor gekozen geen broertjes/zusjesfoto’s meer te maken. Dat zorgde
voor te veel onrust in de klas en de twee fotografen redden het door het
toenemende aantal leerlingen ook niet meer in een dag.

Vanuit het team
JUF EVELIN STELT ZICH VOOR
Al enige tijd ben ik werkzaam op IKC Trudo, maar nog niet iedereen weet wie ik
ben en wat ik doe. Ik ben Evelin van Schijndel, moeder van 3 (inmiddels volwassen) kinderen. Ruim 35 jaar werk ik met kinderen. Eerst als groepsleerkracht in het basisonderwijs, vervolgens als rugzakbegeleider van cluster-4leerlingen, daarna als gedragsdeskundige op diverse scholen.
In mijn werk op de Trudo begeleid ik onder andere kinderen die:
•

•
•

graag samen met andere kinderen willen spelen/werken maar niet zo goed
weten hoe ze dat aan moeten pakken. Door samen spelenderwijs sociale
vaardigheden te oefenen, groeit het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de
ander.
net een diagnose hebben gekregen (autisme, ADHD) en behoefte hebben aan psycho-educatie.
door nare ervaringen een negatief zelfbeeld aan het opbouwen zijn. Oefeningen m.b.t. in je kracht
komen, je letterlijk en figuurlijk sterk voelen, kunnen grotere problemen voorkomen.
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•
•
•

faalangst ontwikkelen. Met meer kennis over wat er in je brein gebeurt bij faalangst en wat je zelf
hieraan kunt doen, krijgt een kind meer vat op het probleem.
snel boos worden. Boosheid is vaak een uiting van angst of verdriet. Samen gaan we op zoek naar de
oorzaak en bied ik tools aan hoe je hiermee om kunt gaan.
willen werken aan het verbeteren van de Executieve Functies (zoals o.a. plannen, organiseren,
doorzetten, impulscontrole, flexibiliteit, emotieregulatie).

Wat ik heel belangrijk vind is kinderen weer in hun eigen kracht te zetten. Daarbij heb ik een praktische
insteek en denk ik vooral in mogelijkheden en kansen. Van kleine succesmomenten kan ik genieten en dat
wil ik ook graag overbrengen op anderen. Als ik met uw kind werk en u wilt eens persoonlijk kennismaken
met mij, dan bent u van harte welkom op maandag na schooltijd. Wel graag even aangeven wanneer u wilt
komen, zodat ik er in mijn agenda rekening mee kan houden.
KONINGSSPELEN
Morgen (22 april) zijn voor de groepen 1 t/m 4 de Koningsspelen op
school. Gelukkig hebben we voldoende ouders/ oma’s gevonden die
komen helpen. Super fijn! We openen deze dag gezamenlijk op het
kleuterplein. De kinderen mogen in oranje, rood, wit, blauw gekleed
naar school komen. Verder hoeven de kinderen geen fruit mee te
nemen, wel graag een beker drinken. Als tussendoortje krijgen ze
iets lekkers. We sluiten deze dag af met een lunch. Daarvoor mogen
alle kinderen een bord, beker en een mes meenemen. Graag
voorzien van naam!
Om thuis het liedje/dansje van de Koningsspelen nog eens te luisteren, zie onderstaande link:
https://youtu.be/IU1xmydGadY https://youtu.be/Y24quXQdnGk (link met gebarentolk). We gaan er een
feestelijke dag van maken!
Nog een kleine herinnering voor de groepen 5 t/m 8. Vrijdag vieren wij de Koningsspelen met de sportdag
bij HCH. De kinderen worden om 8.45u verwacht zodat we om 9.00 klaarstaan voor de warming-up. Om
12.15u is het programma afgelopen en wensen we elkaar een fijne vakantie!
Denk nog even aan het volgende.
· Er is een activiteit waarbij kleding nat kan worden, wellicht is een droog setje kleding of
zwemkleding fijn om mee te nemen.
· Drinken en fruit voor de pauze.
· Het wordt lekker weer, denk EVT. aan zonnebrand of een pet.
· Vergeet je oranje-rood-wit-blauwe outfit niet!

OORLOGSMONUMENT
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 een bezoek gebracht
aan en een krans gelegd bij het oorlogsmonument van Stiphout.

WENNEN 2 → 3
Het moment waarop kinderen uit groep 2 gaan meedraaien in
groep 3, om vast een beetje te wennen, is verzet van 16 naar 17 mei.
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Vanuit de ouderraad en de (G)MR

AVONDVIERDAAGSE
Jongens en meisjes,
Nadat de wandelavondvierdaagse twee keer niet door is gegaan, wordt hij dit jaar gelukkig weer
georganiseerd. Lekker 5 of 10 km lopen met een gezellig clubje van je eigen school. Dit jaar zal het zijn op
woensdag 18 t/m zaterdag 21 mei.
De 10 km vertrekt woensdag t/m vrijdag om 18.15 uur en de 5 km om 18.30 uur; allemaal vanaf de Oude
Toren in Stiphout. Op zaterdag - de vierde dag - vertrekken de 10-km-lopers om 12.15 uur en gaan de 5km-wandelaars om 13.00 uur van start. Daarna is er de bloemenintocht in Helmond, waar je -na je
geweldige prestatie van vier dagen lopen- met applaus en bloemen wordt
onthaald door alle mensen langs de route naar het kasteel. Schrijf dus met
zijn allen in, zodat we met elkaar kunnen wandelen en het echt gezellig
wordt onderweg! We nodigen alle ouders van harte uit om mee te lopen.
Ook hebben we ouders nodig om de kinderen te begeleiden, of op één of
meerdere dagen limonade te schenken onderweg.
Opgeven kan tot 6 mei via deze link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kaH7AeLFHdljcEFez5TCfRNaPkj0mecJFqhxjXhSeLI/ed
it#gid=14
We hopen weer op een grote opkomst!
De ouderraad van IKC Trudo

MR
Formeel loopt het (driejarig) lidmaatschap van Irene van Geel per september 2022 af. Irene heeft te kennen
gegeven zich opnieuw kandidaat te willen stellen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het reglement geeft
aan dat ook andere ouders zich als kandidaat mogen opgeven. Mocht dit zo zijn, dan volgen er verkiezingen. Zijn er geen andere gegadigden, dan wordt Irene geacht te zijn herkozen. Kandidaten kunnen zich
vóór 18 mei melden via het mailadres: m.rooijakkers@trudoschoolstiphout.nl Informatie over de werkwijze
van de MR vindt u op de site of informeer bij een van de zittende leden.
Uit wie bestaat de MR?
3 Leerkrachten: Moniek Rooijakkers (secretaris), Geert Lambregts en Silvia Janssens.
3 Ouders: Michel Middendorp (voorzitter), Ilse Mannaerts en (herkiesbare) Irene van Geel.
De MR-vergadering die 21 april gepland stond, hebben we met een week vervroegd. De MR heeft
meegekeken naar de profielschets voor de vacature van de nieuwe directeur. Ook sluit er vanuit de MR
één ouder en één leerkracht aan bij de sollicitatiegesprekken. Er is gekeken naar het schoolrapport
veiligheidsonderzoek. Wat valt hierin op en hoe handelen wij als leerkrachten hiernaar. Dit rapport is te
vinden op de website. De groepsverdeling voor komend schooljaar is voorgelegd aan de MR en zij hebben
hiermee ingestemd. Deze wordt na de meivakantie met u gedeeld.
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LEDEN GMR GEZOCHT
Wil je ook meedenken, meepraten en meebeslissen met het stichtingsbestuur van de school van je kind?
Wil jij jouw steentje bijdragen aan kwaliteit, levensgeluk van kinderen, ouders en personeel? Dan zoeken
we jou! Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die de GMR willen versterken.
Wat is de GMR?
De GMR is een belangrijk orgaan dat meedenkt, -praat en -beslist op bestuursniveau van QliQ over de
belangrijke ontwikkelingen. Je maakt zelf geen beleid, maar kijkt mee tijdens processen zodat beslissingen
of veranderingen voor alle betrokkenen de beste uitkomst hebben en het gewenste resultaat opleveren.
Voorbeelden hiervan zijn; vakantiedagen, doelstellingen, manieren van lesgeven, koersplannen/ strategische belofte, begroting, financiële rapportages, personeelszaken, enzovoorts. Het is een plek waar
veelzijdige onderwerpen de revue passeren. De kracht zit hem in het samen belichten. De driehoek
personeel, ouders en bestuur zorgt dan ook voor de juiste dynamiek en balans.
Wat doet de GMR?
De GMR maakt de verbinding tussen alle scholen en Kindcentra van QliQ Primair en hun MR (medezeggenschapsraad) of KCR (kindcentrumraad) en het Qliq Primair bestuur. Momenteel merken we dat dit
krachtiger zou mogen gebeuren om een goede samenwerking te hebben. Wil jij daar aan bijdragen, meld je
dan vooral aan als nieuw lid. Soms geef je met de GMR advies en soms verleen je instemming op belangrijke besluiten. Binnen de GMR zijn er diverse werkgroepen waaronder onderwijs, kwaliteit, personeel en
begroting. De GMR vergadert gemiddeld 10 avonden per jaar van 19.30-21.30 uur.
Geïnteresseerd?
Vergaderingen van de GMR zijn altijd openbaar en iedereen mag als toehoorder aansluiten. Iedere MR of
KCR mag een ouder of personeelslid aanleveren als toehoorder. Maar behalve toehoorders zoeken we ook
zeker nieuwe leden die altijd willen gaan aansluiten om sparringpartner te zijn van het bestuur. Lijkt het je
leuk om een keer vrijblijvend mee te luisteren om te zien of dit bij je past?
Wil je meer weten over wanneer en hoe dit gaat, dan zijn wij per mail of telefonisch te bereiken. Marleen
Keeris: m.keeris@kc-mozaiek.nl / 0492-525177 Sander Driessen: gmr@qliqprimair.nl
De data waarop wij dit schooljaar nog vergaderen:
dinsdag 17 mei, maandag 13 juni, dinsdag 12 juli.
Met vriendelijke groet, Sander Driessen, secretaris GMR QliQ Primair

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 12 mei 2022. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 10 mei vóór 20.00 uur
mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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Ingezonden stukken

SCHOOLSPULLEN VIA STICHTING LEERGELD HELMOND
Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Het is een
grote stap in het leven van een jongere, maar ook voor de ouders. Er moeten schoolspullen gekocht
worden; een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, schriften en nog veel meer. Voor gezinnen met
een laag inkomen zijn de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt, maar moeilijk op te
brengen.
Om deze gezinnen te ondersteunen, kan Stichting Leergeld Helmond een vergoeding voor de schoolspullen aanbieden in de vorm van een schoolspullenpas. Deze is te besteden bij bijvoorbeeld Primera, Bruna,
Hema, Perrysport (rugzak) etc. U komt in aanmerking wanneer er sprake is van een inkomen tot 120% van
de bijstandsnorm
Normen per 1-1-2022

Maximaal netto-inkomen per maand,
zonder (vakantie)toeslagen
Gezin of samenwonenden € 1.871
Alleenstaande ouder
€ 1.684
Bovenstaande bedragen zijn nettobedragen, zonder kindgebonden budget, huur- en zorgtoeslag. Wanneer
het inkomen hoger ligt, zijn er wellicht nog steeds mogelijkheden om gebruik te maken van de
ondersteuning van Stichting Leergeld Helmond. Wij weten dat er veel werkende ouders met geldzorgen
zijn. Het is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en eventuele bijzondere omstandigheden - bijvoorbeeld
extra kosten door huur, ziekte of schulden - of u in aanmerking komt.
Heeft u twijfels of u in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij streven naar een
oplossing op maat. Voor meer informatie en of het aanvragen van de vergoeding voor de leermiddelen,
kunt u een mail sturen naar:
info@leergeld-helmond.nl
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KONINGSDAG STIPHOUT
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