
 

 

 
 

 Nr. 13.14 19 maart 2020 

Welkom 

Van harte welkom aan Julie Vermulst, die is begonnen in groep 5 bij meneer Geert en meneer Hans. 
Ondanks de rare start wensen wij haar een hele fijne tijd op IKC Trudo. 

 

Vanuit de directie 

Inmiddels zijn we 4 dagen aan de slag met thuiswerken. Op school worden veel filmpjes gemaakt. Er is 
veel communicatie op allerlei manieren. We realiseren ons dat het voor jullie als ouders ook allemaal nieuw 
is. Via de mail krijgen we ook regelmatig vragen. Blijf dat vooral doen. Fijn als u ons feedback geeft. Waar 
loopt u als ouder tegenaan? Kunnen we daar nog iets in betekenen? En bedankt voor alle hulp die wordt 
aangeboden en natuurlijk ook voor het gebak, de broodjes kroket en Merci. 
 
Omdat er momenteel periodiek door directie en het team via e-mail en Klasbord met ouders/verzorgers van 
de leerlingen wordt gecommuniceerd, is deze STIP niet zoals u van ons gewend bent. Wij verwijzen voor 
een actuele stand van zaken van alle activiteiten op onze school naar deze e-mails/Klasbord. 

 

Vanuit onze leerlingen 

Hieronder treft u enkele leuke foto’s aan die wij op de redactie mochten ontvangen naar aanleiding van 
onze oproep. Wij zouden het leuk vinden om te weten hoe jullie je schoolroutine thuis volhouden en hoe je 
de dagen indeelt. Stuur vooral leuke tips en tops door naar onze postbus stip@trudoschoolstiphout.nl 

Jinte (groep 5) en Sanne (groep 7) van den Boogaard en Thibo Verbunt 
(groep 1/2 A) hebben heel wat leuke foto’s ingestuurd. De moeder van 
Jinte en Sanne adviseert om een duidelijk dagschema te maken, omdat 
het bij hen thuis in ieder geval goed werkt.  

Voor Thibo, die nog niet kan lezen, is een duidelijk getekend schema 
gemaakt. Heel creatief. Zijn moeder heeft op de klok thuis cijfers van de 
uren geplakt, zo leert Thibo direct ook de klok lezen. 
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Ingezonden stukken 

Op dit moment werken heel veel mensen heel hard om mensen weer beter te maken en te voorkomen dat 
mensen ziek worden. Samen met alle kinderen van Helmond wil Elly Blanksma (burgemeester van 
Helmond) de zorgmedewerkers steunen. Wil je helpen? Stuur dan een selfie, waarbij je je duim omhoog 
steekt op naar steunzorgmedewerkers@helmond.nl. De burgemeester zal zorgen dat de zorgmedewerkers 
de foto’s te zien krijgen! Dat zal voor hen vast een extra motivatie zijn. 

Link: https://youtu.be/GoBvD3jP53s 

 

Vanuit de redactie 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op 2 april 2020. Leuke post uit de thuisschooltjes en overige kopij kunt u tot 1 
april 14.00 uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!  

De redactie 


