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Welkom

WELKOM
We mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen!
Jesse Verbeek start 1 juni in groep 1.
Heel veel plezier op school, Jesse!
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Vanuit de directie
PERSONEEL
Bij de start van de meivakantie heeft juf Peggy aangegeven een stap in haar carriere te willen maken. Zij
gaat per 1 juli starten bij de kinderopvang. Voor de laatste drie weken zal haar vertrek in groep 3 opgelost
worden doordat juf Silvia ook op maandag aanwezig zal zijn. Voor groep 5 lossen we de dinsdag op met
een leerkracht uit de eigen flexibele schil. Wij wensen Peggy heel veel succes toe!
Verder zijn we verheugd om u te kunnen informeren dat we beide vacatures al hebben kunnen invullen!
De juffen starten beiden per 1 augustus op onze school. In de krappe arbeidsmarkt zijn we blij dat we snel
hebben geschakeld zodat we tijdig de vacatures konden invullen. In welke groepen zij zullen staan, hoort u
in een later stadium. Deze week zijn verder de eerste sollicitatiegesprekken voor de invulling voor de
vacature van nieuwe directeur. Wellicht kunnen we u daarover meer vertellen in de volgende nieuwsbrief.
Juf Aukje heeft alvast een stukje ingestuurd om zich via deze weg voor te stellen.
Hallo,
Mijn naam is Aukje, ik ben 37 jaar, getrouwd met Bart en mama van Lars en Jens. Vanaf
aankomend schooljaar mag ik op St. Trudo aan het werk als juf, super leuk! Ik kijk er
heel erg naar uit om met het team, de kinderen, maar ook met jullie als ouders deze
nieuwe uitdaging aan te gaan. Wie weet tot in het nieuwe schooljaar!
Groetjes juf Aukje
WERKDAGEN GONNIE
Zoals eerder aangegeven, ben ik vanaf 1juni werkzaam bij zowel de Trudo als de Sprankel. Dat betekent
dat ik in principe op maandag en donderdag op de Trudo ben. De andere dagen ben ik via mail en in
dringende gevallen ook telefonisch bereikbaar. Omdat afspraken zich niet altijd zo strak laten plannen, kan
het ook gebeuren dat ik wel eens een aanpassing in deze dagen zal moeten maken.
GROEPSVERDELING KOMEND SCHOOLJAAR
Elk jaar kijken we opnieuw hoe we de kinderen over alle groepen kunnen verdelen. Daar hebben we ook dit
jaar samen met het team en de MR naar gekeken. Voor komend schooljaar is die groepsverdeling nu
gemaakt en willen we u uitleggen hoe we de ondersteuning anders gaan organiseren. Dit heeft namelijk
een relatie met de groepsverdeling.
Komend jaar hebben we wederom de financiële ruimte voor 9 groepen. Anders dan het huidige schooljaar waar we kozen voor een 2/3 combigroep- is dat nu getalsmatig geen oplossing. Maar voor het starten met
3 kleutergroepen zijn start schooljaar de aantallen te laag. Daarom kiezen we ervoor om in januari een 3e
kleutergroep op te starten. De kleuters die vanaf november 4 jaar worden, zullen in groep 0/1 komen. Dat
betekent dat we vanaf de start van het schooljaar een groep 1 en groep 2 hebben, en vanaf januari een
groep 0/1. De ouders van kinderen uit november en december zijn inmiddels geïnformeerd, omdat deze
kinderen eerst even in groep 1 komen en dan in januari naar groep 0/1 gaan.
Van alle andere groepen hebben we één groep, Dat betekent dat de kinderen die nu in leerjaar 3 zitten,
worden samengevoegd tot één groep.
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In het stukje hieronder ziet u dat we onze uiterste best doen om de ondersteuning vanuit de school zo goed
mogelijk te laten zijn, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken of uw kind voldoende aandacht krijgt.
De manier van het organiseren van de extra ondersteuning gaan we anders doen dan de afgelopen jaren.
Eerder gebeurde dat door een team van collega’s op het werkplein. Deze collega’s hadden geen eigen
groep. Voor komend jaar gaan we dat als volgt vormgeven.
We maken teams van 2 leerjaren. In dat team zijn mensen een aantal dagen voor lesgevende taken aan
een eigen groep gekoppeld, maar geven ze ook één of meerdere dagen ondersteuning. Daardoor kan de
ondersteuning veel flexibeler worden vormgegeven, passend bij de onderwijsbehoefte van de groep en de
individuele leerling.
Een voorbeeld: team 3-4 heeft leerkrachten en een onderwijsassistente om het lesgeven vorm te geven,
maar ook nog extra dagen om extra ondersteuning in te zetten. In dit geval 2 tot 3 dagen een extra
leerkracht en een groot gedeelte van de week de onderwijsassistente. Elke groep heeft 2 vaste
leerkrachten. De extra ondersteuning kan wel door iemand van de andere groep worden uitgevoerd. Op
deze manier is er voor elk team op een aantal dagen (3 tot 5) extra ondersteuning. Tot januari zijn dit er
zelfs nog meer, omdat de leerkrachten die in januari werkzaam zijn in de nieuwe kleutergroep dan nog
geen vaste groep hebben en ook nog extra toegevoegd worden.
Wellicht klinkt het nog wat abstract voor u, maar over enkele weken kunnen we ook het plaatje van wie er
in welke groep staat delen, waardoor het wat concreter wordt. Heeft u nu al vragen, stel ze gerust.

DE REIS VAN JE LEVEN!
Onze school is aangesloten bij QliQ, een schoolbestuur
met 12 scholen/kindcentra in de gemeente Helmond. QliQ
gaat voor ‘samen’ en barst van de kwaliteit en diversiteit.
Daar zijn we trots op! Maar wat betekent dat nu eigenlijk
voor kinderen en ouders? En waar werken we de
komende jaren aan? Dat is te lezen in de strategische
belofte 2022-2026: ‘De reis van je leven!’. Aan kinderen
beloven we dat we gaan voor gelijke kansen, dat ze
gezien en gehoord worden. We bieden ze een stevige
basis voor de toekomst. Dat doen we samen met partners
en natuurlijk met ouders! Samen zetten we kinderen in
hun kracht. Meer weten over waar QliQ voor staat en voor
gaat? Ga naar: www.qliqprimair.nl/dereisvanjeleven/

WANDELVIERDAAGSE
Wat fijn dat zoveel kinderen meelopen met de avondvierdaagse. We horen dat het een gezellige boel is.
Veel plezier nog op de laatste 3 dagen waarna jullie vast een medaille verdienen. Fijn dat de ouderraad dit
weer heeft opgepakt!
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SCHOOLREISJE
In juni is het weer zover, dan gaan onze kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is, gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 3 niet op
dinsdag 21 juni, maar op maandag 27 juni op schoolreis. De kinderen van de groepen 4 t/m 7 gaan wel
gewoon op dinsdag 21 juni. De voorbereidingen zijn in volle gang en er wordt hard gewerkt om er weer een
fantastische dag van te maken. De groepen en locaties zijn als volgt verdeeld:
Maandag 27 juni

Groep 1 t/m 3
Kidsplaza, Weert
Kosten: € 17,50

Dinsdag 21 juni

Groep 4 en 5
Billybird, Volkel
Kosten: € 20
Groep 6 en 7
Toverland, Sevenum
Kosten: € 28

Meer informatie over tijden en andere praktische informatie hoort u op een later moment.
Mochten er kinderen zijn die voor “hun” locatie een abonnement hebben, laat het dan even weten, dan
houden we daar rekening mee. Als uw kind door omstandigheden onverhoopt niet mee kan, dan verzoeken
wij u dit even te melden bij de directie.
Op Klasbord wordt een link geplaatst om deze betaling eenvoudig te kunnen voldoen. Let op, u dient per
kind apart te betalen. Zou u het bedrag s.v.p. voor 3 juni over willen maken? Als betaling een probleem is,
kunt u contact opnemen met de directie om samen een oplossing te zoeken.
We hopen er samen een leuke dag van te maken!

Vanuit het team
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de Stip voor de vakantie deden wij een oproep dat het lidmaatschap van Irene afliep en de mogelijkheid
bestond om uzelf kandidaat te stellen. Hier hebben wij geen reacties op mogen ontvangen, hetgeen
betekent dat Irene van Geel voor 3 jaar is herkozen.
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Uit wie bestaat de MR?
3 leerkrachten
Moniek Rooijakkers (secretaris)
Geert Lambregts
Silvia Janssens

3 ouders
Michel Middendorp (voorzitter)
Ilse Mannaerts
Irene van Geel

TIENER BSO
Ben je 9 jaar of ouder, lees dit berichtje dan even goed door!
Wij van Spring hebben sinds kort een tiener BSO bij de Trudo. Deze BSO is speciaal ingericht naar de
interesses van tieners. We hebben een hele gave graffiti wall, een coole airhockey tafel, een Nintendo
switch etc.

Zou jij graag eens kennis willen maken met onze nieuwe ruimte, geef je dan op voor de volgende activiteit!
*****Escape Room*****
Jij en je vrienden en/of vriendinnen moeten z.s.m. Uit de BSO zien te ontsnappen. Jullie krijgen een missie
en moeten deze zien te vervullen. Deze activiteit wordt in groepjes gedaan en uiteraard bekijken we
achteraf welk groepje het snelste is.
Hopelijk krijgen jullie honger van deze missie, want je mag ook je eigen hamburger maken op de barbecue!
Deze kun je vervolgens naar eigen smaak lekker pimpen en nuttigen.
De activiteit zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Geef jezelf of een groepje van max. 5 personen op via de mail voor vrijdag 1 juli.
Verdere info ontvang je in de week van 4 juli.
Zien we je 8 juli? Geef je op via bso.trudo@spring-kinderopvang.nl met je naam, leeftijd en
telefoonnummer van 1 van je ouders.
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Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 2 juni 2022. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 31 mei vóór 20.00 uur
mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!

Ingezonden stukken

HELA HOLA
In Brandevoort is een nieuw aanbod met kinderyoga voor
kinderen van 4 tot 12 jaar! De thematische lessen staan in het
teken van ontspanning en plezier. We dansen, zingen,
visualiseren, masseren, zijn creatief bezig en doen natuurlijk
verschillende yogahoudingen!
Meedoen? Kijk op www.helahola.com

PAROCHIE DAMIAAN
Op zondag 26 juni organiseert de parochie H. Damiaan de Veuster weer een viering voor de allerkleinsten,
0-6 jaar. Het thema is: samen delen. Samen gaan we luisteren en kijken naar een bijbelverhaal, liedjes
zingen en na afloop gezellig samen koffie/thee en limonade drinken.

Iedereen is van harte welkom in de St. Trudokerk om 9.30 uur. We vinden het fijn als je even laat weten dat
je erbij bent. Dit kan via mverhoeven@damiaanhelmond.nl.
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ANNATHEATER
Zaterdag 21 en zondag 22 mei: “Anna Presenteert”
Het Annatheater heeft een bruisende jeugdtheaterschool. Kinderen en jongeren tot 18 jaar volgen vanaf
september acteerlessen en vanaf januari werken we naar voortellingen toe. Tijdens het theaterfestival
“Anna Presenteert” spelen onze leerlingen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na het
volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 21 mei 17:00 uur en zondag 22 mei 16:00 uur: “De Bremer Stadsmuzikanten” en “Repelsteeltje”
zaterdag 21 mei 19:30 uur en zondag 22 mei 13:00 uur: “Het lieve heksje” en “Robin Hood”
“Anna Producties” speelt samen met toneelgroep Vreemd Beest op
zaterdag 21 mei om 19.30 uur en op zondag 22 mei om 16.00 uur
enkele scènes uit “She is the Man” gebaseerd op het toneelstuk
“Driekoningenavond” van Shakespeare. Deze voorstelling wordt vanaf
8 oktober 2022 vijf keer in het Annatheater gespeeld.
Entree: € 7,50 kaartjes: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: tel. 06 28104333
Korte cursussen acteren voor kinderen en jongeren op Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert in juni voor kinderen en jongeren een korte cursus
acteren/toneelspelen.
data: donderdag 9, 16 en 23 juni 2022 kinderen: van 16.00 tot 17.00 uur/prijs: € 30,00
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. info@annatheater.nl - www.annatheater.nl
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WAARDEVOL COMMUNICEREN MET JE KIND(GGD)
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JIBB STRAATVOETBAL
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HIGH TECH HELMOND
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