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Van harte welkom
WELKOM
Hartelijk welkom aan Fenne van Esdonk die instroomt bij juf Moniek in groep 1/2B en Laura de Jong en
Lauren Smits die instromen bij juf Lia en juf Jeanne in groep 1/2A. Wij wensen jullie een mooie tijd toe op
IKC Trudo.

Vanuit de directie
BEDANKT
Wij danken iedereen voor de felicitaties en traktaties die we mochten ontvangen na het behalen van het
predicaat Excellente School. Fijn om te horen dat u met ons meeviert!
Inmiddels staat het juryrapport op onze site. U vindt het onder het kopje “Wie zijn wij > Documenten”.
Daar vindt u ook het verslag kwaliteitsonderzoek 2019. Dit is het inspectierapport dat een voorwaarde
was voor het deelnemen aan het traject Excellente School.

OUDERGESPREKKEN
Komende week zijn de adviesgesprekken van groep 8. Dit jaar zijn die voor het eerst met de leerling en
ouders samen. Afgelopen week hebben we met de leerkrachten van groep 8, directie en intern
begeleider bij elkaar gezeten om de adviezen vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe ouders en leerlingen
de gesprekken ervaren. Geeft u ons daar gerust feedback op.
In de toekomst willen we ook graag ouder-kindgesprekken in andere groepen voeren. Hoe we dat gaan
doen, moeten we nog verder onderzoeken. Voor nu hebben we besloten dat we het eerste oudergesprek
het meest geschikt vinden om samen met ouders en kind te voeren. Dat betekent dat we nu nog een
regulier oudergesprek houden en dat we volgend schooljaar bij het eerste gesprek een ouder-kindgesprek gaan voeren.

MADSCIENCE
In de afgelopen jaren is er regelmatig een naschools aanbod geweest op het gebied van techniek. Dit
wordt altijd verzorgd door MadScience. Maandag 10 februari geven zij op school een voorstelling, zodat
kinderen een beeld hebben van wat dit inhoudt. Kinderen krijgen dan een flyer mee waarmee u uw kind
desgewenst kunt opgeven.

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor de ouders van groep 7 en 8: zet u de datum alvast in uw agenda? Zondag 9 februari van 11.00 tot
15.00 uur houden de Helmondse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dag. Op de websites van
de scholen vindt u meer informatie. Let op: VO-scholen buiten Helmond hanteren vaak een andere dag.

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt 13 februari 2020. U kunt de kopij tot 11 februari 20.00 uur mailen naar
stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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