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Vanuit de directie
PERSONEEL
Wat al in de lijn der verwachtingen lag, is door de nieuwe corona-regelgeving werkelijkheid geworden. Het
risico dat docenten positief getest worden, is groter geworden en daardoor is het een uitdaging om alle
kinderen op school les te geven. Diverse leerkrachten hebben corona gehad of hebben er nu mee te
maken. Gelukkig hebben de besmettingen verspreid plaatsgevonden, zodat het nog steeds gelukt is om
alle kinderen gewoon in de klas te houden. Hierbij dan alsnog de opmerking dat als er in uw gezin
personen positief zijn getest, de kinderen enkel naar school mogen als ze een negatieve testuitslag
hebben. Ervaring heeft ons geleerd dat het tweede teststreepje soms op zich laat wachten, dus gooi de test
niet te snel weg en wacht rustig af zoals aangegeven in de bijsluiter. Een vaag 2e streepje is ook een
positieve test! In sommige groepen zijn relatief veel besmettingen. Veel positief geteste kinderen zijn wel
thuis aan het werk. Bij één of twee leerlingen is dat voor de leerkracht goed te doen. Soms zijn er echter
meerdere kinderen die via de laptop aandacht vragen en dan wordt het voor de leerkracht moeilijk om deze
leerlingen individueel aandacht te geven. Uiteraard kunnen zij online gewoon mee blijven kijken, maar
wellicht worden niet al hun vragen op afstand direct beantwoord.

CITO-TOETSEN
In deze periode vinden de Cito-toetsen plaats in groep 3 t/m 8. Door alle coronaperikelen (besmettingen,
quarantaine) neemt dit meer tijd in beslag dan normaal. De kinderen die toetsen gemist hebben, halen
deze in zodra ze weer op school zijn. We proberen dat per groep te clusteren, dus het kan iets langer
duren. Wij hopen op uw begrip.

STUDIEDAG
Geheugensteuntje: dinsdag 8 februari hebben alle kinderen vrij i.v.m. een
studiedag. De leerkrachten gaan die dag aan de slag met de rapporten.

ADVIEZEN
Inmiddels hebben bijna alle leerlingen van groep 8 hun (school)advies gehad. Voor ouders is het belangrijk
om de websites van de middelbare scholen te volgen i.v.m. open dagen of alternatieven daarvoor. Op de
site vindt u ook wanneer u uw kind kunt aanmelden en wat u ter voorbereiding daarvoor mee mag nemen.
Vergeet dan vooral niet het formulier mee te nemen dat u bij de adviesgesprekken heeft gekregen.

VERKEERSPROJECT
Het project in het kader van de verkeersveiligheid rondom de school wordt binnenkort weer opgepakt. Het
project biedt in eerste instantie geen pasklare antwoorden. Uiteindelijk is een gedragsverandering van alle
verkeersdeelnemers nodig om de veiligheid te vergroten. Het wordt dan ook erg door ons gewaardeerd als
u uw verkeersgedrag daar waar nodig aanpast om ieders veiligheid te vergroten.

KLEDINGCONTAINER, BATTERIJENCONTAINER
Op school hebben we een kledingcontainer en een container voor lege batterijen. Batterijen kunt u
meegeven aan uw kind(eren). De kledingcontainer staat bij de achteringang aan de sporthalzijde. Daar
kunt u zelf de kleding in deponeren. Als school krijgen we hiervoor een kleine vergoeding.

Vanuit het team
POSTCROSSING IN GROEP 5
Alles gaat tegenwoordig zo snel. Met ons volgende project halen we deze snelheid er een beetje uit.
We sturen kaarten (geen e-mail!) naar mensen over de hele wereld. Dat doen we in het Engels.
Via de website van Postcrossing ontvingen we, na aanmelding, ons eerste adres. Dat adres werd random
gekozen uit alle andere deelnemers aan
Postcrossing. Een unieke code zorgde
ervoor dat de ontvanger aan kon geven dat
de kaart aangekomen was. Op dat moment
mochten wij weer een kaart sturen en werd
ons adres gegeven aan iemand die in een
ander land woont. Op deze manier hebben
wij ondertussen al een 20-tal kaarten
mogen sturen en ontvangen. We schrijven
de kaarten in groepjes. Zo kunnen de
kinderen overleggen wat ze willen
schrijven. Om dat dan ook nog eens in het
Engels te doen, is een extra uitdaging.
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Samenwerken, lezen en leren over verschillende culturen en landen. Waar komt de kaart vandaan, wie
heeft hem geschreven, hoeveel kilometer heeft de kaart gereisd en hoe ziet dat land er uit? Allemaal
vragen die zo beantwoord worden!

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 17 februari 2022. U kunt de kopij t/m dinsdagavond, 15 februari vóór
20.00 uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!

Ingezonden stukken
KIES JE INSTRUMENT
Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke
instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan tijdens de
cursus Kies-je-instrument! Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar?
Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf… Twaalf weken lang krijg je de kans om
al die verschillende instrumenten uit te proberen. Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw instrument:
hoe voelt het instrument, hoe klinkt het en hoe bespeel je het. De instrumenten die zeker aan bod komen
zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit, dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en
accordeon. We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona.
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Startdatum: donderdag 10 of dinsdag 15 februari,
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5
Aantal lessen: 12 lessen
Lestijd: 15.30 uur-16.30 uur
Voor verdere info/aanmelden: www.kunst-kwartier.nl.

PLEEGZORG
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CARNAVALSVAKANTIE MET JIBB+
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan bewegen met Jibb+!
We starten op dinsdag 1 maart met een gave carnaval-zeskamp, maar we gaan de hele week van links
naar rechts! Met turnen, kickboksen, squash, glow in the dark spelen en nog veel meer stoere activiteiten!
Of schrijf je in voor een kijkje op de boerderij, waarbij een echte boerin jou de kneepjes van het vak leert.
Voor ieder wat wils! De activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8.
Kijk op www.jibbplus.nl voor alle activiteiten tijdens de carnavalsvakantie en schrijf je in!
Aanmelden kan vanaf maandag 7 februari (9:00 uur) t/m woensdag 23 februari 2022.
Kosten meestal € 2,50 per activiteit (m.u.v. een aantal duurdere activiteiten).
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld
www.leergeld.nl/helmond.
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