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Welkom

WELKOM
We mogen 3 nieuwe leerlingen verwelkomen:
Yusuf Omran
Groep 1
Tijn Branten
Groep 1
Yara Haacke
Groep 1
Valeria
Marcha

Groep 1/2
Groep 1/2

Heel veel plezier op school!

Vanuit de directie
PERSONEEL
Afgelopen maandag kreeg u het bericht dat ik IKC Trudo ga verlaten. Een besluit dat ik genomen heb
vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb op de Trudo alle ruimte gekregen om mezelf en de school te
ontwikkelen. Voor mij is het nu tijd voor een nieuwe stap. Dank jullie wel voor alle lieve reacties die ik kreeg
na mijn mail. Fijn om te lezen/horen dat je gewaardeerd wordt. Via de Stip wordt u op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen op dit gebied.

KINDEREN UIT OEKRAÏNE
Deze week zijn in groep 1/2 bij juf Moniek Valerie en Marcha uit Oekraïne gestart. Beide kinderen
verblijven in Stiphout. We blijven met gemeente en wijkbewoners meedenken over de (les)mogelijkheden.

OUDERS IN DE SCHOOL
Wat fijn dat ouders weer de school in mogen. We hebben al diverse momenten gehad waarop ouders
binnen konden komen kijken. Zo was er in de onderbouw een spelletjesochtend en hebben we meegedaan
met de grote rekendag. Aan de flinke opkomst te zien, vond u het ook leuk om weer eens mee te kijken.

OUDERSTEUNPUNT SAMENWERKINGSVERBAND
Onlangs is het ‘Oudersteunpunt’ van het SWV Helmond-Peelland van start
gegaan. De flyer is als bijlage toegevoegd en op de website vindt u meer
informatie. Zorgen om uw kind? Dan vindt u hier misschien antwoorden:
www.oudersteunpunt-swv.nl.
“Loop je als ouder ergens tegenaan waar je niet uitkomt of waar je hulp bij
nodig hebt? Op onze website geven we antwoord op veelgestelde vragen
waar jij als ouder van je (schoolgaand) kind mee zit.”

STUDIEDAG
Op de studiedag zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. In groepjes van 2 leerjaren hebben leerkrachten het onderwijs op de verschillende vakgebieden geëvalueerd en een doorkijkje gemaakt naar
mogelijke verdere ontwikkelstappen. Via een samenwerking met het Jan van Brabantcollege hebben we
een workshop gehad over communiceren in het Engels met ouders. Niet alleen de taal kwam aan bod,
maar vooral ook de culturele verschillen waar je je vaak niet bewust van bent.

VERVOLGACTIES VRAGENLIJSTEN
Op de studiedag hebben we onder andere met elkaar gesproken over de vragenlijsten van eerder dit jaar.
Met name uit de opmerkingen die ouders maakten, konden we nog ontwikkelpunten halen. Zo zijn we druk
bezig met een plan voor vergroening van het speelplein, loopt er een project t.a.v. verkeersveiligheid en
hebben we inmiddels een groepje leerlingen extra ondersteuning gegeven op het gebied van faalangst.
Verder is het goed om te vermelden dat er op dit moment gesprekken gaande zijn, over het onderhoud van
ons schoolgebouw. De verwachting is dat o.a. alle toiletgroepen gerenoveerd worden, enkele plafonds
(waaronder die van de speelzaal) aangepast worden en er het nodige schilderwerk gaat plaatsvinden. We
hopen dat we snel met de voorbereidingen kunnen starten, want we weten ook dat er bij bedrijven vaak
lange wachttijden zijn i.v.m. zowel materiaal- als personeelskrapte.
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FRUITMANDJES OUDEREN
Gisteren heeft de ouderraad 42 fruitmandjes
gemaakt met het meegebrachte fruit. Vandaag
hebben kinderen uit groep 8 deze weggebracht. Leuk
voor de kinderen dat ze zo enthousiast door de
ouderen werden ontvangen. Dank je wel voor het
meegebrachte fruit en ander lekkers!

Vanuit het team
KONINGSSPELEN
Op 22 april vinden voor groep 1 t/m 4 de Koningsspelen op school plaats. Helaas hebben wij nog niet
voldoende ouderhulp voor deze dag. Mocht u zin en tijd hebben om op deze dag van + 9.15 tot 11.30 uur
bij een spel te helpen, stuur dan een mail naar juf Moniek (m.rooijakkers@trudoschoolstiphout.nl).

De groepen 5 t/m 8 doen op koningsdag mee aan de wijksportdag van
JIBB. De kinderen en de hulpouders mogen zich deze dag om 8.45 uur
melden op het veld van HCH (Horst 27, Helmond). De kinderen mogen
hier om 12.15 uur worden opgehaald.
Denk je aan je sportieve (oranje!) outfit?
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GROEP 8 THEMA: DE TWEEDE WERELDOORLOG
In groep 8 zijn we de wereldoriëntatiemethode Brandaan aan het
uitproberen en het thema waar we aan werken is 'De Tweede
Wereldoorlog'.
Afgelopen vrijdag zijn we met de klas naar het museum
Bevrijdende Vleugels in Best geweest. Daar hebben we in twee
groepen een rondleiding gekregen en er is veel informatie verteld
over de gebeurtenissen in WO II. De kinderen hebben
complimenten gekregen dat ze al veel wisten.

Volgende week vrijdag komt er nog een veteraan Jan
van Thull, luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht, in de klas vertellen over zijn ervaringen en
uitzendingen in voormalig Joegoslavië en Mogadishu
(Somalië).

VOORAANKONDIGING AVONDVIERDAAGSE
Na een aantal jaar afgelast te zijn geweest, zal dit jaar de
avondvierdaagse weer worden georganiseerd. Deze
vierdaagse zal plaatsvinden op 18, 19, 20 en 21 mei. De
eerste 3 dagen wordt in de vroege avond gelopen en zaterdag
overdag. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie over hoe
je je kunt aanmelden. We hopen met een gezellige groep
samen te gaan lopen!

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 21 april 2022. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 19 april vóór 20.00 uur
mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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Ingezonden stukken
KINDERTONEEL IN HELMOND
Houtse Toneelgroep speelt: Het Mysterie van de
Verdwenen Egyptische Diamant.
Op zaterdag 23 april en zondag 24 april speelt de Houtse
Toneelgroep een heuse ‘wie-heeft-het-gedaan’
kindervoorstelling: het Mysterie van de Verdwenen
Egyptische Diamant. Een avontuurlijke en spannende
voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar in Wijkhuis de
Geseldonk.
Het mysterie:
De duurste diamant ter wereld wordt met veel bombarie
onthuld in museum Het Kunstkabinet. De beroemde,
ietwat uitgerangeerde, actrice Gitta Glamoer zal de
diamant presenteren aan het publiek en deze onthulling
zal live uitgezonden worden op televisie door sensatieverslaggever Sjors Vink, met zijn cameraman Barrie Lens.
Maar wat een fantastische ‘happening’ had moeten zijn,
wordt één groot drama wanneer de diamant tijdens de
onthulling gestolen wordt. Paniek!
Niemand mag het pand nog verlaten en inspecteur Lola
Loep wordt opgetrommeld om dit mysterie op te lossen en de diamant terug te vinden. Wie zal het gedaan
hebben? De twee continu selfie-makende meisjes Rachèlle en Olivia, de mysterieuze Egyptische
hoogwaardigheidsbekleders of toch iemand anders van de overige aanwezigen??? Wie o wie is de dader?
Deze superleuke voorstelling wil je niet missen!
Datum:
zaterdag 23 april om 19.00 uur en zondag 24 april om 10.30 uur en 14.00 uur.
Entreeprijs:
€ 7 p.p.; incl. ranja en zakje chips voor de kinderen en koffie/thee voor volwassenen.
Kleurplaatactie: van de meester of juffrouw ontvang je een leuke kleurplaat. Als je die inlevert aan de
kassa, krijg je een leuke, toepasselijke verrassing! (op=op).
Kaarten &
reserveren:
online via de website www.houtsetoneelgroep.nl.
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SPORT MET JIBB+
In de meivakantie biedt Jibb+ weer een ruim aanbod aan activiteiten aan voor basisschoolkinderen. De
activiteiten worden verzorgd in samenwerking met Helmondse sportaanbieders. Vanaf 4 april om 9:00 uur
kunnen kinderen zich inschrijven via de website van Jibb+.
Van padel tot beachgames
We bieden deze vakantie een verrassend aanbod aan activiteiten aan. Wat dacht je van een potje padel of
zijn de bosspelen meer iets voor jou? Er zit vast een leuke activiteit voor jou tussen. We gaan midgetgolfen, twirlen en rugbyen. Ook bieden we een tennisspektakel, Expeditie Robinson, beachgames en
verschillende urban sports aan. “Daarnaast hebben onze Junior Jibb+’ers het ‘Junior Jibb Sportspektakel’
georganiseerd. Deze activiteit is ontstaan uit de ideeënbox die afgelopen weken op een aantal basisscholen te vinden was,” vertelt Giel Swinkels, buurtsportcoach bij Jibb+.
Toffe peer
Naast activiteiten die gericht zijn op sport, bieden we deze vakantie ook activiteiten aan die in het teken
staan van gezond eten. Zo hebben we de activiteit Blije Bammetjes, waarin kinderen boterhammen gaan
versieren. Ook kun je met het hele gezin de Toffe Perenroute lopen.
In beweging tijdens de vakantie
Jibb+ organiseert, in samenwerking met Helmondse sportaanbieders, iedere vakantieperiode diverse sporten beweegactiviteiten voor alle basisschoolkinderen in Helmond. Giel: “Dit is het ideale moment om jouw
sport te ontdekken.”
Schrijf je in!
Afgelopen maandag 4 april is de inschrijving voor de activiteiten gestart op de website van Jibb+
www.jibbplus.nl. De kosten bedragen € 2,50 per activiteit. Eventueel kun je een beroep doen op Stichting
Leergeld!
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OUDERSTEUNPUNT SWV
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