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Vanuit de directie 

GYMZAAL 

Zoals u in een eerdere mail kon lezen, is er bij werkzaamheden in de grote gymzaal (van de gemeente) in 

het plafond asbest geconstateerd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in het dak inderdaad 

(opgesloten) asbest zit. Ook de lucht is gemeten om te kijken of er vezels zijn vrijgekomen. Dat blijkt niet 

het geval te zijn. Het stuk in het dak wordt nu gesaneerd volgens de geldende regels voor asbest. De 

gemeente verwacht daar zeker tot begin volgende week mee bezig te zijn. De gymles van a.s. maandag 

gaat daarom zeker niet door. Of de gymles van donderdag doorgaat, is afhankelijk van de voortgang van 

de werkzaamheden. Indien het weer het toelaat, gaan we in de gymtijd met de kinderen naar buiten. 
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SINT 

Volgende week ontvangen we Sint op school. Dit jaar is er i.v.m. corona geen ontvangst buiten. De Sint zal 

in de aula de kinderen per groep ontvangen. Ook voor de kinderen van de opvang (kinderdagverblijf en 

peuterspeelzaal) komt de Sint natuurlijk in de aula op bezoek. 

KERST  

De kerstviering moeten we uiteraard ook aanpassen naar de coronamaatregelen. De kerstwerkgroep heeft 

een leuk programma bedacht waarbij kinderen toch ’s avonds van 18.00-19.00 uur naar school komen. 

Helaas moeten we het glaasje glühwein met de ouders dit jaar overslaan. Let op: i.v.m. corona eten de 

kinderen niet op school, daarvoor hebben we een alternatief. Uw kinderen moet dus gegeten hebben voor 

ze op school komen. 

OUDERPANEL  

Op woensdag 9 december staat er een ouderpanel gepland. Net als vorige keer, zal dat ook nu nog via 

Teams moeten plaatsvinden. Als u wilt deelnemen, stuur dan even een mail naar 

g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl. U krijgt dan een mail met de link naar de bijeenkomst. Onderwerpen 

die aan bod zullen komen, zijn o.a. de opstart van de derde kleuterklas, de ouder-kindgesprekken, 

mediawijsheid en techniek. Uiteraard kunt u ook zelf onderwerpen inbrengen.  

VRAGENLIJST OUDERGESPREKKEN 

De korte vragenlijst die onlangs is verstuurd onder de ouders, is door 67 ouders ingevuld. Het is fijn om op 

deze manier toch feedback te kunnen ontvangen zonder dat we u spreken. De enquête is verwerkt en 

wordt nu besproken met het team en met de MR. In de volgende Stip zullen we de uitslag en actiepunten 

toevoegen. 

INFORMATIEAVOND ADVIESTRAJECT 

Voor 7 december stond er eigenlijk een informatieavond over het adviestraject gepland voor de ouders van 

groep 7. I.v.m. corona is deze avond verzet naar 18 januari. Misschien dat we hem dan live kunnen geven 

in de aula. Zo niet dan zullen we het alsnog via Google Meet doen. Dus noteer 18 januari 2021 alvast in uw 

agenda. 

KINDERFYSIO, PODO EN LOGOPEDIE 

Er hebben zich geen ouders aangemeld voor de spreekuren van bovenstaande zorgverleners. Wellicht 

heeft u toch nog vragen of zorgen op dit gebied. Weet dan dat wij u altijd in contact kunnen brengen met 

deze partners. 

CORONABESMETTINGEN 

Regelmatig hebben we te maken met ouders of andere gezinsleden van kinderen die positief getest zijn op 

corona. Deze kinderen moeten dan thuis in quarantaine. Via Google Classroom proberen we de kinderen 

die met Snappet werken zoveel mogelijk mee te laten doen met de belangrijkste vakken. Ook is er soms 

via Meet contact met de klas. Daar waar gewenst, worden ook de chromebooks voor thuis beschikbaar 

gesteld. In de groepen waar ze niet met Snappet werken, wordt een oplossing gezocht die past bij de 

leeftijd. 

  

mailto:g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl
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Vanuit het team 

PEUTERSPEELZAAL 

Een berichtje vanuit Peuterspeelzaal ’t 

Stippeltje: 

Wij zijn begonnen met het thema FEEST. Eerst 

vieren we het Sinterklaasfeest en dan komt ook 

nog Kerst. We hebben de groep versierd en er 

staat een heel rek met verkleedkleren. Zelfs de 

boot van Sinterklaas staat in de groep. We 

hebben al heel wat voor Sint en Piet geknutseld 

en samen liedjes gezongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de OR 

JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE 

In oktober/november ontvangt u altijd de brief voor de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. 

Dit jaar ontvangt u de brief later. Alvorens u een bijdrage te vragen, willen wij namelijk eerst meer inzicht 

hebben in welke activiteiten dit schooljaar door kunnen gaan. Vorig schooljaar zijn vanaf maart ook 

activiteiten niet doorgegaan. Omdat u toen wel de volledige ouderbijdrage heeft voldaan, hebben wij de 

kinderen op de laatste schooldag een frietje met snack gegeven. 

Met vriendelijke groet, namens de ouderraad 

Hans Couwenberg, penningmeester 
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 10 december. U kunt de kopij tot dinsdag 8 december, 20.00 uur mailen 

naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 

 

Ingezonden stukken 

GRATIS PROEFLESSEN  

In het begin van het schooljaar wordt door de Jibb+ ’er van de school aan jouw kind 

gevraagd of hij/zij een sport beoefent. Jibb+ kan zo in kaart brengen hoeveel kinderen er 

een sport beoefenen in Helmond. Kinderen kunnen ook aangeven welke sport ze graag 

een keer zouden willen uitproberen. 

Heeft jouw kind interesse om te gaan sporten of een creatieve activiteit te ondernemen? Ga dan naar de 

website www.sportencultuurhelmond.nl. Op deze website staat ál het creatieve aanbod en sportaanbod 

van heel Helmond. Veel verenigingen bieden gratis proeflessen aan, zodat je zoveel mogelijk uit kunt 

proberen. Daarna hoef je pas een keuze te maken of een sport of creatieve activiteit bij hem/haar past. 

Verenigingen kunnen hun aanbod het gehele jaar blijven vernieuwen, dus ook later in het jaar kun je nog 

steeds gebruikmaken van dit platform. Mocht je hierbij hulp nodig hebben of heb je andere vragen, neem 

dan gerust contact met ons op. 

Succes met kiezen uit al het leuke aanbod! 

Met sportieve groet, 

Teun Welten (teunwelten@jibbplus.nl)  

Ilja de Brouwer (ilja@cultuur-contact.nl) 

JIBB+ KERSTVAKANTIE 2020 

Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Heb jij zin om lekker fanatiek het jaar uit te 

gaan? Tijdens de kerstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer superleuke activiteiten. Zo kunnen jullie 

gaan kunstschaatsen, ijshockeyen of, meedoen aan de wintergames en dansactiviteiten voor verschillende 

leeftijden. Ook freerunning, tafeltennissen, zaalhockey, volleyballen en verschillende vecht/verdedigings-

sporten als Jiu Jitsu, boksen en kickboksen komen aan bod tijdens de kerstvakantie. Heb jij zin om weer 

lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het 

aanbod loopt uiteen van groep 1 t/m groep 8. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt 

doen bij je favoriete activiteit. 

Aanmelden kan vanaf maandag 30 november (9.00 uur) t/m woensdag 16 december 2020. Kosten €2,50 

per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en 

datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! VOL=VOL. 

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
mailto:teunwelten@jibbplus.nl
mailto:ilja@cultuur-contact.nl
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NIEUW SINTERKLAASIDEE 

Wie doet mee met een nieuw Sinterklaasidee?  

Omdat dit jaar veel Sinterklaasactiviteiten wegens coronamaatregelen niet kunnen doorgaan, stelt een 

vijftal tennissters bij TV Warande een nieuwe activiteit voor. Ze dachten terug aan de tijd dat kinderen niet 

naar school konden, maar wel op berenjacht gingen. Overal in de wijk telden ze de beren en stopten ze 

zelfgemaakt bedankbriefjes in de brievenbussen.  

Nu roepen de initiatiefneemsters alle wijkbewoners op om een Piet of Sint of misschien wel een heel ge-

zellig Sinterklaastafereeltje in of om het huis op een goed zichtbare plek te zetten. Het zal de Sinterklaas-

sfeer, voor jong en oud zeker verhogen. Ouders en kinderen kunnen het speurtochtformulier dat op de 

volgende pagina staat printen en dat op school inleveren. Misschien neemt Sint de formulieren wel mee… 
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