Nummer 13.9

19 december 2019
Sint Trudo Info Pagina

VAN HARTE WELKOM
In groep 1A is Mozes van der Aa begonnen; in groep 1B is Oscar
van Bokhoven gestart. Wij wensen hen heel veel plezier toe op
onze school.
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18.00 uur kerstmarkt
Trudokerk:
17.30 uur kerstspel herdertjesmis
19.00 uur gezinsviering
Kerstvakantie
Ouderpanel

PERSONEEL
Afgelopen vrijdag hebben we op een feestelijke manier
afscheid genomen van meneer Jan (12,5 jaar in dienst), juf Ine
(10 jaar in dienst) en juf Willeke (3,5 jaar in dienst).
Namens alle ouders heeft de OR hen met een mooi cadeautje
bedankt en daarna zijn foto's gemaakt, samen met de
leerlingen. Na de pauze zijn er stukjes opgevoerd en is er
gezongen. We hebben afgesloten met een gezellige lunch.
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KERSTMARKT
Vanavond gaan we
er een mooie
kerstmarkt van
maken, morgen nog
een laatste dag
naar school en dan
zit 2019 er alweer bijna op. Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen en een goede start van 2020. Wij zien iedereen
graag 6 januari weer terug.

CITOTOETSEN
In januari van het nieuwe jaar worden de middentoetsen van
Cito afgenomen. Dit doen wij zo veel mogelijk in de ochtenden.
Het zou fijn zijn als u hiermee rekening houdt wanneer u
afspraken voor uw kinderen maakt.

OUDERPANEL
Woensdag 8 januari is er weer een ouderpanel. Een deel van de
onderwerpen die daar aan bod komen, zijn de kerstmarkt, nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling, nieuwe methode
wereldoriëntatie en het beleidsplan huiswerk. Ouders die zich
hebben aangemeld, krijgen nog een uitnodiging. Iedereen is
welkom om 8.30 uur in de teamkamer.

NIEUWE LAY-OUT STIP
Dit is de laatste Stip in deze lay-out. Met het team zijn we
kritisch naar alle communicatiekanalen aan het kijken. Eén vorm
van communicatie is de Stip. Deze verschijnt tweewekelijks.
Navraag bij MR, OR en ouderpanel bracht naar voren dat ouders
het prettig vinden om op vaste momenten informatie te krijgen.
Deze informatie krijgt u digitaal en is ook altijd nog terug te
vinden op de website. We proberen te voorkomen dat u dezelfde informatie via meerdere kanalen krijgt. Echte groepsspecifieke informatie krijgt u meestal via Klasbord. In de Stip staan
dan zaken zoals informatie over vieringen en activiteiten en
bijvoorbeeld oproepjes voor materialen. In de Stip gaan we niet
langer de activiteiten zoals die op de kalender staan herhalen
en ook verjaardagen van kinderen nemen we niet langer op in de
Stip. Verjaardagen worden immers gevierd in de klas en kunt u
desgewenst ook vinden in ParnasSys.
IKC Trudo
 (0492) 52 53 91

-2-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

19 december 2019

CARNAVALSOPTOCHT 2020
Zoals eerder vermeld in de Stip, willen we dit jaar weer knallen
tijdens de carnavalsoptocht. Deze optocht is op zaterdagmiddag
22 februari 2020. Het motto van de optocht is:

Wij komen goed uit de verf
Tot nu toe hebben we nog niet voldoende aanmeldingen om mee
te lopen met een groep van IKC Trudo. Het zou jammer zijn als
we ook komende carnaval niet mee kunnen doen. Dus doe gezellig
mee, meld je aan!!! Alle kinderen hebben een brief meegekregen
met hieraan een strook waarmee aangemeld kan worden. Deze
kan ingeleverd worden bij de leerkracht. Aanmelden kan ook via
trudocarnaval@gmail.com

Enkele huishoudelijke details:
- 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 om tijdens de optocht uit te
delen. Een deel van deze voorbereidingen kunt u eventueel ook
thuis doen, samen met uw kind(eren). Hopelijk zijn we dit jaar
met een grote groep zodat dit per persoon niet teveel tijd kost.
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VORMSEL
Laura Adriaans, Sarah Haans en Lars Pothof uit groep 8 hebben
op 16 november het vormsel gedaan. Zij deden dit samen met 20
andere kinderen uit de parochie. Ze gaven een mooie boodschap
aan de wereld via het project dat ze gedaan hebben!
Van harte gefeliciteerd!
Namens de werkgroep H. Vormsel, Patricia Nacinovic

VAN HARTE GEFELICITEERD
Mozes van der Aa
Roos van Ganzenwinkel
Kyara van Hest
Sofie Vink
Oscar van Bokhoven
Lili Kusters
Aniek Adriaans
Jeanneke Hendrickx
Oscar van Vugt
Hanna de Bruin
Dafne van Hest
Rabèn Mauer
Ruben Somers
Yujun Zhan

20 december
21 december
22 december
24 december
24 december
29 december
30 december
4 januari
4 januari
5 januari
6 januari
9 januari
11 januari
14 januari

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt in het nieuwe jaar op 16 januari. De
kopij hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 14
januari. Alvast bedankt voor uw medewerking. Wij wensen u
fijne feestdagen en alle beste wensen voor 2020,
De redactie
In de bijlagen treft u deze keer informatie aan over de
activiteiten in het Annatheater.
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Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Het echte kerstverhaal”
Het is kerst. De koning voelt zich eenzaam en is ontevreden. Hij wil het échte
kerstverhaal horen. Zijn hele hofhouding doet zijn best en vraagt zich af: wat is nou het
echte kerstverhaal? Hilarische taferelen volgen tot er een onverwachte gast uit de hemel
komt vallen, of komt ‘ie uit de hel?
Na het succes van “De Pagador” (“De Pagador, een pareltje” recensie Eindhovens Dagblad)
speelt Toneelgroep Vreemd Beest dit zelfgeschreven toneelstuk.
•

Data: donderdag 19, vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december
Tijden: donderdag, vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren € 5,00, volwassenen € 8,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333

Deze theaterproductie is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de
gemeente Helmond en de Provincie Noord-Brabant.
Zondag 29 december: Wegens succes reprise
“Yvonne, Prinses van Bourgondië.”
Gratis entree voor jongeren en kinderen!
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 acteurs het toneelstuk "Yvonne,
Prinses van Bourgondië". Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen dat het
Annatheater besloten heeft om in de kerstvakantie, met steun van Cultuur Contact en de
Rabobank Helmond, het stuk te hernemen. Deze speciale voorstelling is gratis voor
jongeren en kinderen.
Hieronder een aantal reacties op deze voorstelling:
-John van der Sanden, regisseur: "Dit is dus een voorstelling die je moet gaan zien!
-Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld
en een prachtig decor!" Mieke Chatrou, directeur CultuurContact Helmond: “Wat ’n
kanjers. Schitterende voorstelling in alle opzichten.”
•

datum: zondag 29 december
aanvang:: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren GRATIS, volwassenen € 7,50
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
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Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië”
Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië” geef theaterdocent en
regisseur Lavínia Germano een workshop aan jongeren en kinderen.
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent? Hoe komt het dat Yvonne niet
meer wil praten? En de prins, waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem verwachten? Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en spannende workshop vol
spelplezier.
•

datum: zondag 29 december
tijd: 11.00 tot 12.30 uur
prijs: gratis

GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44 36 92 88 /
laviniagermano@annatheater.nl
Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact, bureau voor
cultuureducatie en de Rabobank Helmond.
•

Op 8 en 9 januari 2020 gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater!

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond:
Floreffestraat 21a, Helmond (0492) 47 52 55, info@annatheater.nl. www.annatheater.nl
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