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PERSONEEL  
Inmiddels is meneer Michiel gestart in groep 4. Hij is komende 

week ook nog extra aanwezig op maandag en dinsdag. Alle 

ouders hebben een mail gehad waarin werd aangegeven dat er 

de mogelijkheid is voor een gesprek met meneer Michiel. 

Komende week kan dat dus nog op maandag of dinsdag.  
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Wilt u hiervan gebruikmaken, stem dan even een tijdstip met 

hem af.  

De procedure voor het aannemen van een nieuwe conciërge loopt 

nog. Zodra daarover meer bekend is, hoort u dit van ons.  

 

VOORSTELLING  
Omdat deze datum nu pas bekend is, staat hij nog niet in de 

kalender. Maar noteert u hem vast in de agenda! Op dinsdag 31 

maart is de jaarlijkse schoolvoorstelling in “De Smed”. Om 13.00 

uur voor de opa’s en oma’s en ’s avonds om 19.00 uur voor de 

ouders. En als u dan toch de kalender voor u heeft liggen: de 

week van Pinksteren is groen gemaakt en inderdaad zijn we dan 

de hele week vrij.  

 

FILMPJE WEBSITE  
Nu de website sinds een tijdje weer volledig online is, hebben 

we een nieuw filmpje gemaakt om de bezoekers van onze site 

een impressie te geven van onze school. Beelden zeggen soms 

meer dan woorden. Via onderstaande link kunt u dit filmpje ook 

bekijken. https://youtu.be/VLIpnUBhMt0.  

 

UITBREIDEN BOEKENKAST  
Op school zijn we altijd op zoek naar nieuwe leesboeken voor 

onze leerlingen. Heeft u thuis nog eigentijdse leesboeken liggen 

die uw kind wellicht niet meer leest maar waar andere kinderen 

nog veel leesplezier aan kunnen beleven? Dan kunt u ze altijd 

afgeven bij de leerkracht van uw kind of bij de directie. 

Eventueel tegen een vergoeding.  

 

LAMPIONNENOPTOCHT  
Op 11 november hadden we weer een fijne lampionnenoptocht. 

Gelukkig was het weer ons goed gezind en konden we bij de 

Oude Toren samen genieten van het mooie kampvuur en kreeg 

iedereen wat lekkers. We willen de ouderraad van harte bedan-

ken voor het organiseren van deze activiteit. Wellicht lijkt het 

een kleine activiteit maar achter de schermen moet er toch 

nogal wat werk worden verzet. Het regelen van verkeersrege-

laars, hout en stokers voor het kampvuur, de boodschappen, 

aankleding, het geluid etc.  

Hartelijk dank!  

 

https://youtu.be/VLIpnUBhMt0
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FLADDERUURTJE  
Vandaag hebben we voor groep 1 t/m 5 weer een fladderuurtje 

gehad. De kinderen konden op allerlei plekken werken. Alle 

activiteiten stonden in het thema van de Sint. Het is altijd weer 

leuk om te zien hoe de kinderen uit de verschillende groepen 

samenwerken en -spelen.  

 

FYSIOTHERAPIE  
Woensdag 27-11 is er weer een inloopspreekuur voor fysiothe-

rapie. Heeft u vragen over de grove of fijne motoriek van uw 

kind, dan kunt u vanaf 8.15 uur even vrijblijvend binnenlopen bij 

Heidi Veldwijk. Zij zit dan in de teamkamer.  

 

DICTEES  
In ParnasSys kunt u de resultaten van uw kind(eren) volgen. 

Voor spelling ziet u daar een signaaldictee en een controledic-

tee staan. Het signaaldictee wordt aan het begin van het blok 

afgenomen. Leerkracht en leerlingen zien daarmee aan welke 

categorieën ze nog veel aandacht moeten besteden. Het contro-

ledictee nemen we aan het einde van het blok af. Daarmee zien 

we of leerlingen de verschillende spellingscategorieën goed 

hebben geoefend. Soms krijgen we wel eens de vraag waarom 

we voor het signaaldictee ook een punt geven. Dat doen we 

omdat ook het signaaldictee iets zegt over het spellingsniveau 

van het kind. Een sterke speller zal meestal ook het signaal-

dictee goed maken. Een leerling die een gemiddelde speller is, 

zal meestal nog behoorlijk wat fouten maken bij het eerste 

dictee, maar weet vaak, door goed oefenen, aan het einde van 

het blok wel hoe de woorden moeten worden geschreven. Bij de 

punten voor het rapport telt het controledictee drie keer mee 

en het signaaldictee maar één keer. 

 

 
 

 

BEZOEK AAN DE BOUW 
Vrijdag bezoekt groep 8 een bouwproject aan de Paulus Potter-

laan. Het is voor kinderen altijd leuk om werkplekken te bezoe-

ken en te kijken hoe er op verschillende plaatsen gewerkt wordt. 

De kinderen zullen daar een rondleiding krijgen en er zal verteld 

worden wat er allemaal komt kijken bij zo'n bouwproject. 
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KLIEN-IT  
Vorige week is de aftrap geweest van het KLIEN-IT project.   

Dit is een project over duurzaamheid en het schoonhouden van 

je schoolomgeving. Jeannete van Klien-it is in de klas geweest en 

ze heeft samen met de kinderen gepraat over het milieu. De 

kinderen hebben slogans bedacht en posters gemaakt. Groep 8 

zal ook de schoolomgeving regelmatig gaan schoonmaken. Ze zijn 

dan herkenbaar aan de hesjes die ze dragen. Ook hebben we een 

ring om een vuilniszak in te doen en knijpers om het vuil op te 

rapen. Er zal regelmatig iemand langskomen, zonder dat we dat 

weten, om te kijken of we alles goed schoonhouden. 

Op de facebookpagina van school staan enkele foto's. 

 

KOKEN 
Alle kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken onder 

begeleiding van ouders, een maaltijd gekookt. Bedankt alle 

hulpouders namens de kinderen en de leerkrachten.  

 

DIA PROEFTOETS 
De kinderen van groep 8 maken op dinsdag 26 november de DIA 

proeftoets. Ze kunnen dan alvast ervaren hoe het is om over 

enkele maanden de eindtoets te maken. Voor de leerkrachten is 

het een tussenmeting om te kijken waar we de komende maan-

den nog aan gaan werken met de groep of individuele kinderen.  

 

 

MR-VERGADERING 28 NOVEMBER 
Volgende week donderdag om 19.30 uur vindt de MR-vergadering 

plaats. De agenda is als volgt: 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Mededelingen 

4. Stand van zaken begroting 

5. Communicatie ouderpanel terugkoppeling 

6. Methode sociaal-emotionele ontwikkeling 

7. Methode Wereldoriëntatie  

9. GMR-avond terugkoppeling 

10. Inhoud van de MR-vergadering/actieplan 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Het betreft een openbare vergadering.  

U bent van harte welkom om te komen luisteren. 
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SINT OP SCHOOL 
We hebben afgelopen dinsdag onze 

schoen gezet en woensdag waren ze 

allemaal gevuld. Ook het paard had in 

de stal geslapen. Sint beloofde in een 

brief dat hij op 5 december onze 

school een bezoek komt brengen. 

De Sint komt rond 8.30 uur aan bij 

de hoofdingang. De kinderen gaan 

eerst naar de eigen klas! Ouders 

(met broertjes/zusjes) zijn van harte welkom om buiten te 

komen kijken tot de Sint naar binnen gaat. Let u erop dat er die 

dag geen auto’s in de Trudostraat geparkeerd staan?! 

Groetjes de Sintwerkgroep 

 

CARNAVAL: HEERLIJK KINDERFEEST  
Menig ouder zal herinneringen hebben aan carnaval als kind. De 

optocht speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol. En nu 

zijn ónze kinderen aan de beurt om dit grote traditionele feest 

te beleven.  

 

IKC Trudo wil knallen tijdens de carnavalsoptocht van 2020. 

Eerlijk gezegd, hebben wij met elkaar iets goed te maken. 

Afgelopen jaar was er namelijk géén deelname van onze school 

aan de optocht. Het motto van komende optocht is  

“Wij komen goed uit de verf”  

Nou, dat zullen wij ons geen twee keer laten zeggen: IKC Trudo 

zal in 2020 inderdaad goed uit de verf komen. Met een spet-

terende loopgroep die hoge ogen gaat gooien tijdens de 

Stiphoutse optocht, zaterdagmiddag 22 februari 2020 lopen we 

mee. Zodat we in “De Smed”, tijdens het feest na afloop, trots 

kunnen zijn op onze kinderen en hun school.  

Om de komende carnavalsoptocht voortvarend van start te laten 

gaan, hebben wij jullie hulp hard nodig. We zoeken kinderen die 

willen meelopen met de optocht en ouders die willen helpen met 

de attributen en/of de begeleiding. Stel het niet uit. Meld je 

kind en jezelf snel aan voor de gezellige carnavalsgroep. Dit kan 

tot 13 december via de brief die de kinderen op school krijgen 

of via trudocarnaval@gmail.com. 

 

mailto:trudocarnaval@gmail.com
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Enkele huishoudelijke regels: 

- Per deelnemend kind wordt een bijdrage van € 1,- gevraagd. 

- Indien uw kind meedoet, vragen wij u te helpen met de 

voorbereidingen. Denk hierbij aan het maken van de 

kostuums/attributen en het inpakken van snoep dat we 

tijdens de optocht kunnen uitdelen.  

Een deel van deze voorbereidingen kunt u eventueel ook thuis 

doen, samen met uw zoon/dochter. Hopelijk zijn we dit jaar met 

een grote groep zodat dit per persoon niet te veel tijd kost. 

Groetjes, De carnavalscommissie: Linda Stockx en Silla Notten 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
Jans van Oorschot 

Stine van Gils 

Alicia Kager 

 

 

 

23 november 

2 december 

3 december 

 

 

KOPIJ 
De volgende Stip verschijnt op 5 december. De kopij hiervoor 

kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 3 december. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 

De redactie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN STUKKEN 
In de bijlagen treft u informatie aan over de jeugddisco, de 

intocht van Sinterklaas in Stiphout en het programma van JIBB 

voor de kerstvakantie 

 

JEUGDDISCO 
Vrijdag 22 november is het weer zover: disco in 't Aambeeld in 

Stiphout, ingang Kloosterstraat. Deze keer met als thema : 
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Kom OERHOLLANDS verkleed! 

Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte 

welkom vanaf (LET OP) 19.30 tot 21.30 uur.  

De toegang is € 1 per persoon. Een consumptie kost € 1,70.  

Voor meer informatie, zoals data van de jeugddisco en het 

reglement verwijzen we naar www.jeugddiscostiphout.nl. 

 

INTOCHT SINTERKLAAS IN STIPHOUT 
Beste jongens en meisjes van Stiphout en de Warande, 

Het is weer bijna zover. Sinterklaas heeft laten weten naar 

Stiphout te komen. Daarom vraagt de Werkgroep St. Nicolaas 

jullie allemaal om op zondag 24 november naar Zalencentrum 

De Smed te komen. 

 

Jullie kunnen meelopen met fanfare De Vooruitgang om de Sint 

en zijn pieten op te halen op de hoek Dorpsstraat/Hortsedijk. 

Daar zal hij om 12.00 uur aankomen om vervolgens naar De Smed 

te rijden, natuurlijk onder de vrolijke klanken van de fanfare en 

onder begeleiding van onze St. Trudoruiters. 

 

Maar je kunt 

natuurlijk vast 

naar De Smed in 

de Dorpsstraat 

gaan waar we hem 

met z’n allen 

buiten op zullen 

wachten.  

Rond 12.15 uur zal 

de Sint bij De 

Smed aankomen, 

waarna we 

allemaal samen 

naar binnen zullen 

gaan.  

 

Natuurlijk zullen de pieten een lekkere verrassing uitdelen aan 

alle kinderen tot en met groep 5.  

Dus tot ziens allemaal op zondag 24 november om 12.00 uur. 

 

Groetjes Sint en Piet     

http://www.jeugddiscostiphout.nl/
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JIBB+ 
De wintermaanden zijn gezellig en knus. Maar de hele dag binnen 

zitten is natuurlijk niks! Gelukkig organiseert Jibb+ in de 

kerstvakantie weer superleuke activiteiten voor jou! Denk aan 

schaatsen, rugby, freerunnen, CrossFit Kids en koken met 

Jessie. Voor de kleinste kinderen is er van alles te doen, denk 

aan Ouder-Kind Yoga of kleuterhandbal. Onze Junior Jibb+ers 

organiseren ook een activiteit, namelijk de Family Games. Naast 

dit zijn er nog veel meer andere leuke activiteiten om in de 

kerstvakantie aan deel te nemen. Geen enkele reden om stil te 

zitten dus!  Schrijf je snel in zodat je zeker bent van jouw 

favoriete activiteit! Aanmelden kan vanaf 2 december 2019. 

 

Tot ziens in de kerstvakantie!  
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