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Vanuit de directie 

PERSONEEL 

Op dit moment is juf Lidy niet op school. Door een ongelukje in de thuisomgeving heeft zij haar pols 

zodanig gebroken dat ze afgelopen maandag geopereerd is. Dit betekent dat er iets minder extra 

ondersteuning is dan gebruikelijk. 

Zowel juf Aukje als juf Lindy zijn inmiddels een dag op school geweest, zodat ze al even kennis hebben 

kunnen maken met het team en de kinderen. Beiden gingen met een goed gevoel 

naar huis. 

BEDANKT 

Wat een leuke verrassing dat ik -volkomen onverwacht- afgelopen zaterdag op het 

schoolplein een serenade kreeg van de fanfare. Heel leuk dat een aantal ouders 

en kinderen daarbij aanwezig waren. Dankjewel daarvoor! 
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STUDIEDAG 

Vrijdag de 15e juli is er een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. De leerkrachten gaan dan de kinderen 

doorspreken met de nieuwe leerkracht, zodat ze straks een goede start kunnen maken in de nieuwe groep. 

RAPPORT 

Donderdag 14 juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 het rapport mee. Na de 

vakantie kunnen ze de rapportmap dan weer mee naar school brengen. De kinderen 

van groep 8 krijgen het rapport op dinsdag 19 juli mee. Heeft u vragen over het 

rapport, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind. 

DOORSCHUIVEN 

Donderdag 21 juli is de doorschuifmiddag. Kinderen gaan dan naar de klas van de 

nieuwe leerkracht. Kinderen van groep 8 zijn ze die dag om 13.30u al uit. 

Nieuwe kleuters die voor de herfstvakantie 4 jaar worden en leerlingen die in hogere 

groepen instromen, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

VERKEERSWERKGROEP 

Deze week hebben we de uitslag gekregen van de 

vragenlijst over de verkeerssituatie rondom de 

school. Een aantal ouders gaat hier samen met de 

nieuwe directeur mee aan de slag. Daarbij zijn 

twee zaken belangrijk. Hoe ziet de inrichting van 

de omgeving eruit en wat zijn de dilemma’s? En 

hoe kunnen we ook op een positieve manier 

bijdragen aan het verkeersgedrag van kinderen en 

ouders/wijkbewoners? Hierover hoort u volgend 

schooljaar meer. 

SPEELPLEIN 

We hebben te horen gekregen dat in de eerste schoolvakantieweek begonnen gaat worden met de 

vernieuwing van het schoolplein. Na ca. 3 weken kunt u het eindresultaat komen bewonderen. 

 

Vanuit het team 

JUFFENDAG 

Morgen, vrijdag 8 juli, vieren de juffen van groep 0 t/m 3 het 

juffenfeest. Ze houden een strandfeest en alle kinderen uit deze 

groepen mogen met strandkleding naar ons feest komen. Ze nemen 

gewoon fruit en drinken mee, wij zorgen nog voor iets lekkers! 

Tot morgen! 
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FILM GROEP 8 

Groep 8 heeft dit jaar de film ‘Rampenkamp’ opgenomen met hulp van juf Christel. Vandaag zijn de laatste 

opnamen gemaakt en onze oud-stagiaire Demi zal er een mooi geheel van maken. De ouders van groep 8 

hebben een uitnodiging ontvangen voor de première! De film zal later door de ouders te downloaden zijn. 

Opa’s en oma’s krijgen ook een uitnodiging om op donderdag 21 juli op school de film te komen bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Het einde van het schooljaar nadert en dit willen we gezellig afsluiten met 

ouders. Alle ouders zijn op vrijdag 22 juli welkom. We beginnen vanaf 9 uur 

met optredens van elke groep, op het achterplein.  

Van 11 - 12 uur zal er een moment zijn om persoonlijk afscheid te nemen 

van Gonnie. Voor dit laatste moment zouden we graag willen weten hoeveel 

ouders we kunnen verwachten. Bent u van plan om hierbij aanwezig te zijn, 

laat dat dan op klasbord weten. Onder het bericht van Laatste schooldag! 
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Vanuit de ouderraad en de (G)MR 

PENNINGMEESTER GEZOCHT M/V 

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester stopt dit schooljaar 

met deze taak. De taken van de penningmeester kosten je maximaal 1 uur per maand. Indien je het 

gezellig vindt om verder deel te nemen in de ouderraad ben je van harte welkom, maar dit is niet verplicht.  

De ouderraad is door ouders maar voor de kinderen. Een belangrijke taak dus, zodat we ook volgend 

schooljaar voor de kinderen weer leuke activiteiten kunnen organiseren. Wat hebben we zoal afgelopen 

jaar allemaal gedaan? 

• Sinterklaasfeest  

• Pasen 

• Wandelvierdaagse 

• Schoolfotograaf 

• Paasmandjes voor de ouderen 

• Kerst  

Wil je meer informatie, stuur dan een mail naar ortrudoschoolstiphout@outlook.com of spreek 1 van de 

ouderraadleden aan op het schoolplein.  

In de OR zitten Wendy van Dijk, Silla Notten, Anouk Vermulst, Mariska Smits, Eveline van Hoof, Marloes 

Marteijn, Marloes van Leuken, Pam Bosma 

MR-VERGADERING 23 JUNI 

In de laatste vergadering van dit schooljaar zijn door de MR nog de volgende beleidsstukken vastgesteld: 

▪  Plan fysieke en sociale veiligheid 

▪  Actieplan 

▪  Werkverdelingsplan 

▪  Beleidsplan wereldburgerschap 

▪  Verantwoording NPO-gelden. 

De beleidsplannen kunt u terugvinden op onze website. 

 

Vanuit de redactie 

 

De laatste Stip van dit schooljaar verschijnt op 21 juli 2022. U kunt de 

kopij tot dinsdagavond, 19 juli vóór 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 
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