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VAN HARTE WELKOM 

Wij verwelkomen Isa van den Broek op onze school. Zij is 

begonnen in groep 1/2B bij juf Moniek. 

Wij wensen Isa een mooie tijd op de Trudoschool toe. 
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7 november 

8 november 
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16 november 
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Informatieavond communie 

Inloop ouders gr 1/2/3 

St. Maarten Lampionnenoptocht 

8.30 uur: Inloop logopedie 

Intocht Sinterklaas op tv 

Intocht Sinterklaas in Helmond 

OR-vergadering 

 

 
 

 

PERSONEEL  

Juf Willeke heeft er in het kader van haar persoonlijke 

ontwikkeling voor gekozen om over te stappen naar een andere 

school binnen ons bestuur. Dat betekent dat we intern de 

functie die juf Willeke nu vervult, moeten invullen. Met het 

team en personeelszaken van ons bestuur, hebben we hier de 

volgende oplossing voor gevonden: 

- juf Willeke gaat vanaf 18 november naar Talentrijk. Wij 

nemen op 13 december afscheid van haar;  

- juf Angelique neemt de taken van juf Willeke over, met name 

het op leergebied ondersteunen van kinderen;  
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- meneer Michiel gaat op woens-, donder- en vrijdag naar gr. 4; 

- juf Maike zal gedurende 2 weken op donderdag en vrijdag naar 

groep 6 gaan (in de periode van 18-11 tot 1-12). Daarna is juf 

Sandra weer terug van zwangerschapsverlof.  

De ouders van de betrokken groepen zijn hierover al via de mail 

geïnformeerd.  
 

BRANDMELDOEFENING  

Onlangs hebben we op school weer een brandmeldoefening 

gedaan. Ook Spring nam hieraan deel. Het was goed om te zien 

dat alle groepen snel buiten stonden. De (kleine) aandachts-

puntjes worden door de BHV’ers met elkaar besproken en waar 

nodig vertaald in passende maatregelen.  

 

OUDERGESPREKKEN 

Mocht u na het oudergesprek het gevoel hebben dat u nog niet 

alles heeft kunnen bespreken, loop dan even bij de leerkracht 

binnen om een vervolgafspraak te plannen.  

 

SPREEKUUR LOGOPEDIE  

Woensdag 13 november is er weer een inloopspreekuur logope-

die. Dit is meteen aan het begin van de ochtend. Als u vragen 

heeft over de spraak van uw kind, of bijvoorbeeld op de ouder-

avond van de leerkracht gehoord heeft dat die logopedie advi-

seert, dan kunt u vrijblijvend bij de logopediste binnenlopen.  

 

OUDERBIJDRAGE 

Een paar weken geleden heeft u per e-mail een brief van de 

oudervereniging ontvangen met het verzoek de ouderbijdrage te 

voldoen. Mocht het er nog niet van gekomen zijn, dan zou het 

fijn zijn als u het betreffende bedrag spoedig overmaakt op 

NL06 RABO 0149 6047 93 t.n.v. Oudervereniging St. Trudo, 

onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van 

uw kind(eren). De bijdrage is als volgt: 

• 1 kind op school € 17,00;  

• 2 kinderen op school € 32,00;  

• 3 of meer kinderen op school € 47,00.  

Voor kinderen die tussen 1 januari 2020 en de meivakantie 2020 

op school instromen, wordt de helft van de bijdrage gevraagd:  

• 1e kind op school € 8,50;  

• 2e of meer kinderen op school € 7,50. 
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LAMPIONNENOPTOCHT 

Beste allemaal,  

Wat ontzettend leuk dat we zoveel aanmeldingen hebben 

gekregen voor de lampionnenoptocht! Aanstaande maandag is 

het al zover. We vertrekken om 18.30 uur vanaf het schoolplein 

bij de hoofdingang en lopen dan naar de Oude Toren om daar bij 

het kampvuur iets lekkers te drinken.  

De groepen 1 en 2 krijgen een lampion van school. De groepen 3 

t/m 6 maken op school hun eigen lampion (groep 7 alleen als ze 

meelopen). Alle lampionnen gaan (uiterlijk) maandag mee naar 

huis. Mocht u nog geen lichtje hebben voor in de lampion, dan 

kunt u deze kopen bij de DA-drogist in Stiphout. 

Wij hebben er heel veel zin in en duimen voor mooi weer!  

Groetjes, Anouk en Brendy van de oudercommissie  

PS Aanmelden kan alleen deze week nog!  

 

 
 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

Fleur Aben 

Micah Meulenkamp 

Pim van Oorschot 

Nick Verbakel 

Juf Heddy 

Eve van Duijnhoven 

Bart van Esdonk 

Martijn van den Meulenhof 

Siem Mooij 

Willem van der Vorst 

Isa van den Broek 

Dex Kusters 

Borg Snijders 

Lars Snijders 

Kris Vogels 

 

10 november 

10 november 

10 november 

11 november 

14 november 

17 november 

17 november 

18 november 

18 november 

18 november 

18 november 

19 november 

19 november 

19 november 

19 november 

 

 

KOPIJ 

De volgende Stip verschijnt op 21 november. De kopij hiervoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 19 november. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

De redactie 

 

 


