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Vanuit de directie

PERSONEEL
Op dit moment loopt de procedure voor een nieuwe directeur nog. We hopen die zeer binnenkort te kunnen
afronden.

Vorige keer had juf Aukje zich al aan u voorgesteld, nu stelt juf Lindy zich hieronder aan u voor.
Hallo,
Mijn naam is Lindy de Graaff, ik ben 23 jaar en woon in Mierlo samen met mijn
moeder en broer. Sinds dit schooljaar heb ik mijn start gemaakt in het onderwijs
en vanaf volgend schooljaar mag ik het team van IKC Trudo met veel plezier
komen versterken.
Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen zich welkom voelen bij mij en in
de groep. Het geeft mij ook veel energie om samen met de kinderen het beste uit
henzelf te halen. Verder streef ik naar een fijn, leerzaam en uitdagend
klassenklimaat. Ik kijk er erg naar uit om er met de kinderen een fantastisch
schooljaar van te maken.
Tot snel!

GROEPSVERDELING
Hieronder treft u de verdeling aan van de leerkrachten over de verschillende groepen.
U ziet de groep met daarachter de leerkrachten met tussen haakjes het aantal dagen voor de groep. Per 2
leerjaren ziet u daarna de extra inzet die er voor die groepen is. Dit sluit aan bij het verhaal over de uitleg
van de extra ondersteuning die we aan kinderen bieden. Die is nu dus meer gekoppeld aan vaste mensen
die ook lesgeven aan de betreffende groepen. U ziet zo ook hoeveel extra ondersteuning er is. Die
ondersteuning kan op diverse manieren worden vormgegeven. Dat is afhankelijk van de
ondersteuningsbehoefte van de groep. Tussen haakjes staat het aantal dagen.

Groep
1B (instroomgroep
vanaf 1-1-2023)
1A
2
3
4
5
6
7
8
Plusklas
Interne begeleiding
Sociaal emotioneel

Angelique (3)

Aukje (2)

Herma (3)
Moniek (5)
Silvia (3)
Rianne (4,5)

Sandra (2)

Geert (3)
Marte (3)
Angeniet (5)
Janneke (3)
Cindy (0.5)
Nieke (3)
Evelin (1)

Lieke (2)
Nicole (2)

Priscilla (2)
Aukje (0,5)

Lindy (2)

Ondersteuning
Sandra (1)
Tot 1 januari Angelique (3)
Vanaf 1 januari Karin
Silvia (1) Priscilla (1)
Karin (5) vanaf 1-1 ook bij gr 1-2
Aukje (tot 1-1 2 dagen, daarna 1 dag)
Geert (1), Lieke (1)
Marte (2) Nicole (1)
Lidy (2) Janneke (1)
Lindy (3)
(+ managementondersteuning (0.5)

VAKANTIE
Van 6 tot 10 juni hebben zowel leerlingen als leerkrachten pinkstervakantie.
Geniet er allemaal lekker van. Vanaf 13 juni zien we dan iedereen weer terug
voor de laatste eindspurt. Daarin worden ook nog de Citotoetsen in groep 3 t/m 7
afgenomen. Fijn als u weer rekening houdt met afspraken. Meestal worden de
Citotoetsen in de ochtend afgenomen.
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LUIZENCONTROLE
In de week na de vakantie vindt weer luizencontrole plaats. Zorgt u ervoor dat de kinderen niet te
ingewikkelde kapsels hebben en dat de haren niet te veel (liefst geen) gel/wax o.i.d. bevatten?

INLOOPSPREEKUUR
Op woensdag 15 juni is er meteen om 8.30 uur weer een inloopspreekuur logopedie. Heeft u vragen op dit
gebied, loop dan geheel vrijblijvend even bij haar binnen. Het betreft niet alleen uitspraak maar ook
bijvoorbeeld achterstanden op taalgebied.

OUDERPANEL
I.v.m. mijn beperkte aanwezigheid de komende weken (ik ben er
dan alleen nog op maandag en donderdag) komt het ouderpanel
van 22 juni helaas te vervallen. Ik ga dit uiteraard goed overdragen aan de nieuwe directeur, zodat het na de vakantie weer
kan worden opgepakt. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan.
Het was voor mij een platform om meningen van ouders te
peilen, korte lijntjes te hebben en goed te horen wat er onder
ouders speelt. Bedankt voor uw deelname en fijn als ouders ook
volgend jaar weer bij het ouderpanel aan willen sluiten.

Vanuit de OR

SCHOOLREISJE
Groep 1, 2 en 3
Datum: maandag 27 juni
Deze groepen gaan naar Kidsplaza in Weert. Dit is een locatie waar ze binnen en buiten kunnen spelen.
De kinderen verzamelen om 8:30 uur in de klas en de bus vertrekt om 8:45 uur. Zij worden rond 15:45 uur
terugverwacht. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje, drinken
en eventueel wat fruit mee. Op de locatie wordt gezorgd voor ranja
en een ijsje.
Groep 4 en 5
Datum: dinsdag 21 juni
Deze groepen gaan naar Billybird in Volkel. De kinderen verzamelen
om 8:30 uur in de klas en de bus vertrekt om 9:10 uur. Ze worden
rond 16:45 uur terugverwacht. Het is de bedoeling dat de kinderen
zelf voor drinken, een lunchpakketje en fruit zorgen. Ze krijgen een
ijsje. Denk aan regenkleding bij slecht weer. De kinderen van groep
4 lopen onder begeleiding in groepjes en blijven bij hun begeleiders.
Ze mogen niet zelfstandig rondlopen in het park. De kinderen van groep 5 lopen wel zelfstandig, onder
toezicht van surveillerende begeleiders in het park. Er is een grote waterplas op het park, maar wij vragen
u dringend om geen zwemkleding mee te geven. Het is namelijk niet de bedoeling dat kinderen het water in
gaan, i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Dit zal in de klas ook door de leerkracht met de kinderen
besproken worden. In dit park is ook een gedeelte waar kinderen kunnen spelen met zand en water, de
Oervallei. Geef om die reden uw kind een setje schone kleren mee. Met natte en vieze kleding mogen ze
namelijk niet in de bus.
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Groep 6 en 7
Datum: dinsdag 21 juni
Deze groepen gaan naar Toverland in Sevenum. De kinderen verzamelen om 8:30 uur in de klas en de bus
vertrekt om 9:20 uur. Ze worden rond 18:45 uur terugverwacht. Kinderen zorgen zelf voor een lunchpakketje, fruit en drinken. Op het park krijgen ze een ijsje aangeboden. Denk ook aan regenkleding bij slecht weer
en reserve kleding i.v.m. de waterattracties. De kinderen mogen namelijk niet met natte kleding in de bus.
Groep 6 loopt onder begeleiding in groepjes door het park en blijft bij hun begeleiders. De kinderen van
groep 7 lopen zelfstandig, onder toezicht van surveillerende begeleiders, in het park.
Algemene info
· Wij verzoeken iedereen dringend om de auto op 21 en 27 juni niet aan de rand van de school te
parkeren (aan de Gasthuisstraat) zodat de bussen voldoende ruimte hebben om te parkeren.
· Het is niet de bedoeling dat kinderen een telefoon meenemen.
· Geld meegeven is niet nodig.
· Per locatie heeft 1 van de begeleiders een trommel met EHBO-spullen bij zich.
· Alle kinderen krijgen op school een polsbandje om, met daarop de naam van de school en het
telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van nood.
· Naar elke locatie zal ook een auto meegaan en die is indien nodig te gebruiken voor onverhoopte
calamiteiten.
· Geeft de kinderen geen teenslippers aan: er wordt veel gelopen en dit levert blaren op.
· Zorg bij mooi weer dat uw kinderen goed zijn ingesmeerd met zonnebrand.
· Eventueel wat snoep of een koekje meegeven is geen probleem, echter niet te veel.
· De begeleidende docenten zullen via Klasbord communiceren over eventuele aanpassingen in de
verwachte terugkomsttijden.
· Net zoals alle kinderen, dienen ook de begeleidende ouders hun eigen lunch te verzorgen.
De schoolreiscommissie wenst alle kinderen, leerkrachten en begeleiders veel plezier en een erg gezellige
en hopelijk zonnige dag toe.

VACATURE OUDERRAAD
De ouderraad is op zoek naar een nieuw lid dat tevens de functie van penningmeester wil vervullen.
Welke ouder heeft interesse? Voor aanmelding, nadere toelichting of vragen graag gegevens achterlaten
op ortrudoschoolstiphout@outlook.com.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

AVONDVIERDAAGSE
Van 18 t/m 21 mei heeft de avondvierdaagse
weer plaatsgevonden. Onze school was
vertegenwoordigd met 69 leerlingen. Ondanks
het feit dat het af en toe spannend was met het
weer, hebben we alle dagen droog kunnen lopen
en was het erg geslaagd. Alle kinderen hebben
een mooie medaille gekregen die dik is verdiend!

4

Vanuit Spring
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Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 23 juni 2022. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 21 juni vóór 20.00 uur
mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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Ingezonden stukken

STIPHOUT VOORUIT
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LEV PLEZIER OP SCHOOL
Informatie voor ouders, docenten van groep acht en intermediairs
‘PLEZIER OP SCHOOL’
Zomercursus voor aanstaande brugklassers
In de laatste week van de komende zomervakantie zal door Stichting LEV-groep weer de tweedaagse
training ‘Plezier op school’ worden georganiseerd voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Deze training in sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool niet op hun
gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk
vriendjes krijgen, durven geen nee te zeggen, hebben ruzie zonder dat ze het willen, of staan vaak alleen.
Doel van de cursus is die kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe
school te gaan.
De training vindt in de vakantie plaats omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. In een overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat het geleerde naar de
alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar een andere
school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken met
leeftijdsgenoten.
In de training ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. De
kinderen leren positief te denken en op een ontspannen en speelse wijze worden de volgende vaardigheden aangeleerd:
·
·
·
·

Contact leggen met andere kinderen;
Opkomen voor zichzelf (assertiviteit);
Omgaan met plagen en pesten;
Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de
ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden
ook aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter na de cursus te ondersteunen.
Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na de cursus komen alle deelnemers nog een dagdeel bij elkaar om samen terug te kijken op de cursus en
de ervaringen tijdens de eerste weken op de nieuwe school. Ook is er ruimte voor herhaling van oefeningen uit de training.
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Praktische informatie voor leerlingen uit Helmond
Data:
Ouderbijeenkomst
Locatie

Maandag 4 juli 2022, 19.30 uur
Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond

Training
Locatie

Maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2019, 09.30 – 16.30 uur
Wijkhuis de Boerderij, Harmoniestraat, Helmond

Terugkombijeenkomst
Locatie

Dinsdag 1 november 2022, 16.30 – 17.30 uur
Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond

Kosten

Deelname is kosteloos

Afsluitend gesprek

Ouders kunnen, indien gewenst, na de cursus een afsluitend gesprek met de
trainers aanvragen.

Informatie en aanmelding
Aanmelding kan via de website www.lerenmetlev.nl
De cursus is te vinden bij het onderdeel inwoners - kinderen.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin u en uw kind meer informatie ontvangen over de
cursus. De trainers besluiten in overleg met u of deelname van uw kind aan de cursus wenselijk is. Hierna
volgt de definitieve inschrijving.
Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen aan de training
deelnemen. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding en na een intakegesprek.
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de trainers:
Nicole Brouwers: nicole.brouwers@levgroep.nl of 06-46 17 81 97.
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JIBB WATERSPORTDAG
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JIBB SPORTOLYMPIADE 2022
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OPROEP VRIJWILIGGERS OUDERSTEUNPUNT
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GEZINSMIDDAG
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NATUURMARKT HELMOND 12 JUNI
In stadswandelpark de Warande wordt op ZONDAG 14 JUNI 2020 van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse
Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties, verenigingen en particulieren zullen
demonstraties en voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een
breed publiek, van jong tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek. Er wordt veel
aandacht geschonken aan kinderactiviteiten.
De markt wordt georganiseerd door ‘Natuurplatform Helmond’. De toegang tot de markt is GRATIS.
Divers en duurzaam
Natuur, milieu en duurzaamheid komen in al hun aspecten aan bod. Er zijn observatiekasten met bijen, je
kunt zien hoe kunstraat wordt gemaakt en natuurlijk kun je honing proeven. Maar er is veel meer te zien en
beleven. Zo is er het ‘Elkerliek ziekenhuis’ met ‘Pollenmeting’, Dahliatuin, IVN, een preparateur, de Lymevereniging, vogelasiel, Kloostertuin, Groei en Bloei, Stedenband Helmond-San Marcos, Blikkie, een
poppenmaakster, enz.
Activiteiten
Op de website https://www.natuurmarkthelmond.nl ziet u een opsomming van alle activiteiten van de
deelnemers.
Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld waterbeestjes scheppen, het vlechten van
boompjes van wilgentenen of het maken van vogelnestkastjes.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de Warande.(GPS-adres
is Kluis 1, 5707 GP Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.
De Natuurmarkt is goed te combineren met een bezoek aan een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 tot 14.00 uur, het slaan van een balletje op de Midgetgolfbaan of met een bezoekje aan het
dierenpark. In de Warande is een gezellig restaurant gevestigd.
Al met al voldoende mogelijkheden om er een
compleet dagje uit van te maken!
Wilt u een indruk krijgen van de natuurmarkt
bekijk dan de foto’s van de afgelopen jaren, dat
kan via boven genoemde website.
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PLEEGGEZINNEN GEZOCHT

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op maandag 13 juni
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat
ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder
gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Helmond. Heb je weleens
nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse
(online) informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op maandag 13 juni van 20.00 tot 22.00
uur Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden
alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren
pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over
pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg,
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.
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FANFARE DE VOORUITGANG
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