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27 oktober 
1 november 

 

28 oktober 

4 november 

6 november 

7 november 

Wintertijd: klok 1 uur terug 
Halloween in Stiphout en Jeugddisco (zie 

bijlage) 

Deze week oudergesprekken gr. 8 

Deze week oudergesprekken gr. 1 t/m 8 

Staking: alle kinderen vrij 

Informatieavond Communie 

 

 
 

 
 

 

 

PERSONEEL 
Zoals u weet, is onze conciërge Jan Hoogendam al bijna twee 

jaar met ziekteverlof. Na twee jaar moeten er in een dergelijk 

traject keuzes worden gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat Jan 

per 1 november niet meer bij ons is dienst zal zijn. In december 
gaat onze andere conciërge, Ine Bouwman, met pensioen. Op 

vrijdag 13 december nemen wij van beide conciërges afscheid. 

Hoe dat afscheid eruit zal zien, hoort u later van ons. Omdat 

dit concreet betekent dat we dan geen conciërges meer hebben, 
is er een traject opgestart voor het werven van een nieuwe 

conciërge. Hiervoor is een traject met Senzer opgestart. Wij 

hopen na de Kerst met een nieuwe conciërge te kunnen starten.  
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MEIVAKANTIE  
In voorgaande jaren was u gewend dat in Helmond de meivakan-

ties van voortgezet onderwijs en basisonderwijs gelijk liepen. 

Dit schooljaar is het niet gelukt om dit in Helmond gelijk te 

houden. Dit heeft te maken met de data van de examens in het 
voortgezet onderwijs. Concreet betekent dit dat als u op beide 

schooltypen kinderen heeft, zij maar één week tegelijkertijd 

vrij hebben. Dit is geen reden voor extra verlof. 

  

OUDERGESPREKKEN  
Denkt u aan de oudergesprekken? Mocht u zich nog niet hebben 

ingeschreven, dan kunt u dat via de link die u heeft ontvangen 

alsnog doen. U kunt altijd met de leerkracht contact opnemen 

als het niet lukt om in te schrijven. Heeft u aan het einde van 

het gesprek het gevoel dat u nog niet alles hebt kunnen 
bespreken, maak dan een vervolgafspraak.  

 

OUDERPANEL  
Net voor de herfstvakantie was het eerste ouderpanel. Fijn dat 

we een heleboel (nieuwe) ouders mochten verwelkomen. Na 

inventarisatie bleek dat van nagenoeg alle groepen ouders 
aanwezig waren (m.u.v. groep 4). Op verzoek van de ouderraad 

bespraken we onder andere de vraag aan welke activiteiten van 

de ouderraad behoefte is? De vieringen van Sinterklaas, Kerst, 

de paasmandjes en carnaval werden door alle aanwezigen als 

waardevol ervaren. Bij activiteiten zoals deelname aan de 

carnavalsoptocht, de wandelvierdaagse en de lampionnenoptocht 

spelen persoonlijke voorkeuren een rol en waren de meningen 

meer verdeeld. Aangezien de activiteiten worden georganiseerd 

voor de kinderen, is het ook belangrijk te weten wat zij hiervan 

vinden. We gaan de vraag daarom ook voorleggen aan de leerlin-

genraad. Ouders gaven aan dat ze de jaarafsluiting van vorig 

jaar heel geslaagd vonden. Als gevolg van het uitstellen van de 
ouderbedankochtend (in verband met de hitte) verzorgden alle 

klassen een optreden. Normaliter kunnen kinderen zich individu-

eel of in groepjes opgeven om op te treden tijdens de jaaraf-

sluiting. Wat de ouders betreft kan de ouderbedankochtend 
voortaan samen blijven vallen met de jaarafsluiting. Ik zal dit 

voorstel meenemen naar het teamoverleg.  
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Verder hebben we besproken welke communicatiekanalen er op 

school worden gebruikt. Daarbij is ook nadrukkelijk gesproken 
over de vraag of de Stip in deze vorm moet blijven bestaan. Alle 

aanwezige ouders vinden het waardevol om kennis te kunnen 

nemen van de schoolbrede informatie die in de Stip geschreven 

staat. De directie gaat nu met het team alle communicatie-
kanalen in kaart brengen en beschrijven welk kanaal voor welke 

informatie wordt gebruikt. 

 

 

LAMPIONNENOPTOCHT 
Zoals jullie weten is op 11 november de lampionnenoptocht. Er zijn al 

veel aanmeldingen, leuk! Wil je nog meelopen, zorg dan dat de inschrij-

ving via de excel lijst uiterlijk 6 november gedaan is. Zorg dat je een 

lampje bij je hebt voor in de lampion (verkrijgbaar bij de DA). 

 

Groet Brendy en Anouk 

 

SPONSORLOOP 
Beste jongens en meisjes,  

 

De sponsorloop op 9 oktober is weer heel goed verlopen.  

Het was mooi om te zien dat de kinderen van de Trudoschool en 

De Lindt, vooropgegaan door een huifkar, onder schooltijd de 
sponsorloop liepen. We hadden dit jaar redelijk weer om te 

lopen, alleen aan het eind van de loop begon het te regenen.  

 

Daarom met zijn allen de sporthal in. Daar stond Vijay Girdhari 
klaar om ons een dans te leren. Een heel mooi gezicht om jullie 

allemaal te zien dansen. Wethouder Harrie van Dijk vertelde nog 

eens hoe gewoon wij het vinden om alles op een fornuis te 

kunnen koken, terwijl dat in grote delen van Afrika heel anders 

is. Daarna maakte de wethouder het bedrag dat door jullie 

opgehaald was bekend: € 4.500. 

 

Het MOV wil alle kinderen van de Trudoschool en De Lindt be-

danken voor het geweldige bedrag dat jullie weer samen hebben 

opgehaald: € 4.500, dat is echt heel erg veel geld! Natuurlijk 

bedanken we ook al de sponsors die aan jullie het geld hebben 
gegeven. Super gedaan allemaal. Met dit geld kunnen we een 

nieuwe keuken laten plaatsen in het plaatsje Wa in Noord Ghana.  

 

MOV Stiphout 



   

24 oktober 2019 
 
 

 

 

Basisschool St. Trudo  -4- stip@trudoschoolstiphout.nl 

℡ (0492) 52 53 91  www.trudoschoolstiphout.nl 

 

 

 

COMMUNIE 2020 
Deze week kregen de kinderen uit groep 4 de uitnodigingsbrief 

mee voor de informatieavond die op 7 november plaatsvindt om 

20.00 uur bij De Lindt. U kunt zich voor deze avond aanmelden 
middels het formulier of anders via communietrudo@gmail.com. 

Het formulier mag u inleveren bij Kareline Adriaans, de moeder 

van Gijs. 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
Pip Lebbink 

Meneer Michiel 
Mink van Oorschot 

Phileine Mauer 

Tim Couwenberg 

Faas van Bragt 

Rutger Smeets 

Meneer Hans 

Senn Verbeek 

 

26 oktober 

26 oktober 

28 oktober 

1 november 

2 november 

6 november 

6 november 

6 november 
7 november 

 

 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op 7 november. De kopij hiervoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 5 november. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 
De redactie 

 

 

 

INGEZONDEN STUKKEN EN BIJLAGEN 
 

In de bijlagen treft u informatie aan van Jibb, de Jeugddisco en 

LEV. 
 

Jibb+ extra is een aanbod voor kinderen 

die bij bewegingsonderdelen iets meer 

tijd nodig hebben om te oefenen. Wij 

oefenen elke week in uitdagende 

bewegingssituaties onderdelen die 

tijdens de gymles of op het schoolplein 

ook aan bod komen. Ons doel is om kinderen sterker en handiger 
te maken en zo meer zelfvertrouwen te laten krijgen in 

bewegen. Niks moet en vooral veel bewegen mag!  
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De Jibb+ extra locatie het dichtst bij deze school, is gymzaal 
Gasthuisstraat 1a, Stiphout.  

 

Denkt u dat dit iets is voor uw kind? Kijk voor aanmelden en 

voor meer informatie op www.sportencultuurhelmond.nl! 
 

Jibb organiseert in de kerstvakantie een voetbaltoernooi. 

Daarvoor moeten kinderen zelf teams maken en een begeleider 

zoeken. Er wordt 5x5 gespeeld op 4 velden (dispensatie-spelers 

zijn dit jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er maximaal 

2 teams vanuit dezelfde organisatie meedoen. 

Aanmelden kan vanaf 28 oktober via www.jibbplus.nl  

De volgende categorieën spelen op de volgende tijden:  
Let op: tijden zijn onder voorbehoud, de dagen en dagdelen niet. 

Maandag 23 december 2019 

6-9 jaar gemengd : 12.00-17.00 uur 

13-15 jaar jongens : 17.30-21.00 uur 
Dinsdag 24 december 2019 

10-12 jaar jongens : 09.00-14.00 uur 

Meidentoernooi : 14.00-18.00 uur (max) 

 

Jibbplus 

Voor meer informatie over JIBB+ zie: www.jibbplus.nl  
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Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en opvoeders. 

Groepstrainingen bieden het voordeel dat deelnemers van elkaar leren door kennis en ervaringen 

met elkaar te delen. De trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. 

Hieronder het aanbod voor de komende maanden. Aanmelden en meer informatie op 

www.lerenmetlev.nl (zinzicht)  
 

BASISONDERWIJS:  

PIEP zei de muis  

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar die langere tijd leven in een thuissituatie waar veel 

spanning en stress heerst. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten ‘Kinderclub PIEP’ en 
5 ouderbijeenkomsten. De ouders staan stil bij hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen 

bij wat ze bij de PIEP Kinderclub leren. Start: donderdag 23 januari t/m 23 april van 13.00—

14.30 uur, locatie: Helmond  
Sociale Vaardigheidstraining (SoVA) groep 5+6 en 7+8   

Voor kinderen van de basisschool die willen leren om op een prettige manier met 
anderen om te gaan. In deze training leren kinderen op een speelse manier nieuwe 

sociale vaardigheden. Vijf bijeenkomsten.  Start SoVa 5+6: dinsdag 29 oktober t/m 10 

december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond  
Start SoVa 7+8: donderdag 31 oktober t/m 19 december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: 

Helmond  

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A, B en C  

Training voor kinderen van de basisschool in 3 leeftijdscategorieën. De kinderen leren 
meer weerbaar te worden en werken aan hun zelfvertrouwen. Deze training richt zich 

veel op fysieke aspecten zoals de houding, de stem, het kijken. Van ouders/verzorgers 

wordt verwacht dat zij thuis samen met hun kind oefenen. Er zijn negen bijeenkomsten 

voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten.  
Kiezel en Druppel A, Start: dinsdag 22 oktober t/m 17 december van 13.00 - 14.00 uur, locatie 

Helmond; 
Kiezel en Druppel B, in het nieuwe jaar zal een nieuwe groep starten, data zijn nog niet bekend 
Kiezel en Druppel C, Start: vrijdag 25 oktober t/m 20 december van 15.30- 17.00 uur, locatie 

Helmond. 

Vingers uit je oren  

Trainingen Leren met LEV 
    

( Kinderen en Jongeren ) 
  

 

Najaar 2019 
                

Helmond   
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Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Sommige kinderen maken van 

dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en 

soms fysiek pijn doen. Tijdens deze training kunnen kinderen met creatieve 

werkvormen, samenspel en gesprek op ontspannen wijze beginnen met het verwerken 
van gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn.  
Start: vrijdag 14 februari t/m 17 april van 15.30 - 17.00 uur, locatie Helmond   
  
VOORTGEZET ONDERWIJS:  

Oppascursus  

Voor jongeren tot 16 jaar. In vier bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over verschillende 

onderwerpen zoals kennismaken en positief omgaan met kinderen, verwachtingen van 

ouders, veiligheid, spelen, eten en bedtijd en wat te doen als kinderen niet luisteren. Je 

krijgt veel handige tips!  
Start: donderdag 31 oktober t/m 21 november van 19.00 – 20.30 uur, locatie Helmond.   

Weerbaarheidstraining Rots en Water  

Voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Beter je grenzen stellen en bewaken, je 

zelfvertrouwen vergroten, minder snel boos worden, je kan het allemaal leren. Meer 

rekening houden met een ander en op een goede manier 'nee' kunnen zeggen zijn 

onderdelen van deze training. Eigen keuzes maken en je eigen weg gaan zijn voor iedereen 

belangrijk. De training bestaat uit tien bijeenkomsten.  
Start: maandag 21 oktober t/m 16 december van 16.00 – 17.00 uur, locatie Helmond  

  
OPVOEDERS:  

Positief opvoeden—Triple P:  

Niet langer stress als je kind niet luistert? Een einde aan de constante driftbuien? 

Slaapproblemen verleden tijd?  Positief met je kinderen omgaan, iedere ouder neemt 

zichzelf dat voor. Maar in werkelijkheid is het niet altijd gemakkelijk om je kind(eren) op 

een positieve manier te benaderen. Er is een training voor ouders van 0 tot 12 jaar, 
ouders van tieners en voor gescheiden ouders. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten.   
Start ouders 0-12 jaar: dinsdag 12 mei t/m 30 juni van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond  
Start ouders van tieners: dinsdag 12 november t/m 7 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: 

Helmond Start gescheiden ouders: dinsdag 4 februari t/m 17 maart van 19.00 - 21.00 uur, 

locatie: Helmond  

Voor alle gescheiden ouders (online workshop): 

Deze online workshop is voor alle gescheiden ouders en ouders die met een echtscheiding 
bezig zijn of overwegen. De link is te vinden op www.lerenmetlev.nl/zinzicht  

  

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nlLeren met 

LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op 

persoonlijk of professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht.  

 


