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WELKOM 

We mogen weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1: 

Danii Verbunt 

Tijn Branten  

 

Welkom 
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Vanuit de directie 

CORONA 

Vanaf gisteren zijn  er weer verdere versoepelingen. Het betekent dat indien kinderen geen klachten 

hebben, ze niet meer preventief hoeven te testen. Als iemand positief test, wordt het advies dat je 5 dagen 

in quarantaine gaat. Ondanks dat het een advies is, vragen wij u een zorgvuldige afweging te maken of u 

uw kind bij klachten naar school laat gaan.  

Af en toe geeft een ouder aan dat zijn/haar kind weer een positieve test heeft. Als uw kind in de 8 weken 

daarvoor ook positief is getest, is dit hoogst waarschijnlijk geen nieuwe besmetting maar nog het gevolg 

van de eerdere besmetting. De eerste 8 weken hoeft u dan ook niet opnieuw te testen. We zouden het 

bijna vergeten, maar kinderen (en volwassenen) kunnen ook nog steeds “gewoon” ziek zijn. Zo heerste er 

de afgelopen weken ook 

buikgriep. 

Deze regels blijven belangrijk. 

 

OEKRAÏNE 

De situatie in Oekraïne zal ook u niet ontgaan zijn. Inmiddels zijn in Stiphout de eerste mensen uit 

Oekraïne gearriveerd en worden zij opgevangen in een aantal gastgezinnen. Met de gemeente kijken we 

hoe we kunnen zorgen dat deze kinderen onderwijs gaan krijgen. Dat is niet eenvoudig. Lastig daarbij is 

dat het perspectief nu niet helder is. Dat maakt dat het moeilijker is om keuzes te maken. Steek je in op het 

leren van de Nederlandse taal of moeten we voor een andere optie kiezen? Verder hebben we te maken 

met ruimteproblemen, gebrek aan personeel om onderwijs te verzorgen en vraagt onderwijs aan 

anderstaligen ook andere vaardigheden van leerkrachten. Er wordt dus ook vanuit ons bestuur druk 

overlegd met de gemeente om te kijken hoe een en ander vorm kan krijgen. Dat vraagt veel overleg en 

helaas ook tijd, waarbij je ook graag een oplossing voor een iets langere tijd wilt kunnen realiseren. Zodra 

hier meer nieuws over is, informeren wij u uiteraard. 

STUDIEDAG 31 MAART 

Donderdag 31 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag met het team. Op deze dag gaan we met 

een aantal zaken aan de slag. Zo hebben we die dag een cursus Communiceren in het Engels met ouders. 

Verder analyseren we met elkaar de middentoetsen van Cito, gaan we de tevredenheidsenquête met 

elkaar analyseren en kijken we welke actiepunten we daaruit kunnen formuleren.  

VERKEERSVRAGENLIJST 

We hebben al van 67 ouders een reactie ontvangen op onze enquête over de verkeersveiligheid rondom 

school. Dat is super! Bedankt voor jullie input. Mocht je de enquête nog niet hebben ingevuld, dan kan dat 

nog tot 1 april. Jouw input is waardevol voor ons en helpt ons naar een veiligere schoolomgeving voor onze 

kinderen. Je kunt meedoen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/NBHelmondTrudoouders  

https://nl.surveymonkey.com/r/NBHelmondTrudoouders
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THEMA-AVOND KLEUTERS 

We hebben een korte peiling gedaan onder de ouders uit de kleutergroepen over een eventuele informa-

tieavond over hoe kleuters leren. De meerderheid van de ouders geeft aan start schooljaar hiervoor het 

beste moment te vinden. Dit betekent dat we de informatieavond voor de groepen 1 en 2 komend school-

jaar anders gaan inrichten. Dit zal in de vorm van korte workshops zijn, waarbij we ook Jibb en de biblio-

theek uitnodigen. 

GROTE REKENDAG 

Op woensdag 30 maart gaan alle groepen aan de slag 

met De Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een 

dag voor de groepen 1 tot en met 8 en staat helemaal in 

het teken van rekenen. Het is een dag van onderzoe-

kend leren en speelse opdrachten, die laat zien dat 

rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag 

die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Het zelf 

ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun 

leven profijt van hebben. Dit jaar gaan we werken met 

het thema "bouwavonturen". Groep 1 en 2 ontwerpen 

onderdelen van een dierentuin. Groep 3 en 4 verdiepen 

zich in het werk van een architect. Groep 5 en 6 

ontwerpen de benedenetage van een huis, en groep 7 en 8 ontwerpen een tiny house. Ouders zijn vanaf 

12.15 uur welkom om in de klassen te komen kijken. 

BEZOEK LEERLINGENRAAD AAN COLLEGASCHOOL 

Vandaag zijn 4 leerlingen uit groep 6 en 8 op bezoek geweest bij een collegaschool uit ons bestuur. Doel 

was dat ze op een andere school konden kijken hoe daar het onderwijs georganiseerd is en dat vergelijken 

met het onderwijs op onze school. We zijn benieuwd of ze met tips terugkomen.  

FRUITMANDJES 

Woensdag 6 april maken we met de ouderraad fruitmandjes voor een aantal ouderen in de wijk. Groep 8 

brengt die op donderdag weg. Zowel voor de kinderen als de ouderen is dit een leuke activiteit in het kader 

van verbinding leggen in de wijk. Mocht er fruit over zijn, dan zullen we dit schenken aan Oekraïense 

gezinnen die in de wijk verblijven.  

In de mandjes mag vers fruit (maar dan niet te rijp), blikfruit, koekjes e.d. Kinderen kunnen dat bij de eigen 

klas inleveren waarna het verzameld en ingepakt wordt. In verband met de houdbaarheid vragen wij u dit 

pas vanaf 1 april inleveren. We zullen tegen die tijd nog een reminder op klasbord zetten.  

Verder maken diverse klassen tekeningen die meegaan naar Oekraïne. 
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Vanuit het team 

HET TRUDO BOEKENSTATION 

Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer 

verder zwerven. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, in een 

KinderzwerfboekStation of… 

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem 

me mee! Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, 

laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de 

binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een 

zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds 

als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je 

waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en 

nu al in Leeuwarden zijn? 

Sinds de ontwerpopdracht van de kinderboeken-

week is er hard gewerkt aan de 2 boekenstations. 

En wat zijn ze mooi geworden! Het boekenstation van de onderbouw is vlakbij 

de hoofdingang te vinden en die van de bovenbouw in het gangetje bij het 

technieklokaal. Loop gerust een keer na schooltijd binnen om een boek te 

zoeken, want er staan hele mooie boeken tussen. Van prentenboeken, leren 

lezen boekjes en mooie bovenbouwtitels. Als het boek uit is, mag je het weer 

in komen leveren of bij een ander zwerfstation neerzetten. Op kinderzwerf-

boek.nl vind je de verschillende stations en nog meer info. Veel leesplezier!  

ONLINE BIBLIOTHEEK 

In de cloudwise omgeving van de leerlingen is een tegel aangemaakt van de online bibliotheek. We zouden 

het fijn vinden als jullie je thuis registreren voor de online bibliotheek door middel van je bibliotheekpasje. 

Als dat gedaan is, kunnen de leerlingen op school ermee werken. Maar ook thuis kun je dan gebruikmaken 

van deze service van de bibliotheek. Voor meer informatie kijk eens op: www.onlinebibliotheek.nl. 

STEUN OEKRAÏNE VANUIT GROEP 7 

Naar aanleiding van een klassengesprek over de oorlog in Oekraïne zijn een aantal kinderen direct aan de 

slag gegaan om geld in te zamelen. Ze hebben cupcakes verkocht en ook haalden ze lege flessen op. Ze 

hebben hiermee een heel mooi bedrag voor giro 555 opgehaald! 

 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
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Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 7 april 2022. U kunt de kopij tot 

dinsdagavond, 5 april vóór 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!  

 

 

 

Ingezonden stukken 

WANDEL VOOR OEKRAÏNE 
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BEVERS 
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OUDERS OVER MEDIA-OPVOEDING 

Op 28 maart om 20.00 uur kunnen ouders een gratis 

landelijk webinar volgen. We duiken samen met 

Denise Bontje (mediasmarties.nl) in het media-

aanbod voor jonge kinderen. Ouders krijgen 

praktische tips en er is gelegenheid tot vragen stellen. 

Ook is er die dag een Kijk & Speel activiteit met 

diverse (digitale) media in Bibliotheek Helmond. Lees 

meer op onze speciale inspiratiepagina voor ouders 

over mediaopvoeding. U vindt de link in de mail. 

 

 

MEDIA UKKIEDAGEN 

 

Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. In de kinderopvang en op school wordt 

bijvoorbeeld de tablet steeds vaker ingezet om te lezen, spelen of zingen. Hoe kun je media bewust 

inzetten, zodat kinderen ervan leren en er plezier aan beleven? Van 25 maart tot en met 1 april zijn de 

Media Ukkie Dagen: een uitgelezen kans om mediaopvoeding in de schijnwerpers te zetten. Laat je 

inspireren met een magazine vol tips en relevant aanbod van de Bibliotheek Helmond-Peel, gemaakt door 

onze Leesmediacoaches. 

Namens Team Educatieve Bibliotheek, veel lees- en luisterplezier! 
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HC HELMOND VRIENDJES- & VRIENDINNETJESTRAINING  
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SPORTKAMP 

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van de vakdocenten die dit organiseren.  

 


