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Vanuit de directie 

 

WELKOM 

Sophie Emons is inmiddels in groep 8 bij juf Maike gestart. Wij heten haar van harte welkom en wensen 

haar een fijne tijd op de Trudoschool. 

TERUGBLIK DAG VAN DE LEERKRACHT 

Afgelopen dinsdag was het de dag van de leerkracht. 

Namens het bestuur werd ons personeel verwend met 

gebak. Door de directie was daar een gezonde tegenhanger 

tegenover gezet met een kistje fruit voor het team. Zeker na 

een coronajaar waarin veel van iedereen werd gevraagd, is 

wat extra aandacht zeker op zijn plaatst. De ouderraad 

heeft ons op originele wijze verwend met 2 tosti-apparaten, 

brood, kaas en ham. Daar hebben we dinsdag al meteen 

gebruik van gemaakt. Hartelijk dank! 
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MR-VERGADERING 

Vanavond is er een MR-vergadering. Deze keer is dat samen met de leden van de oudercommissie. 

Omdat we een integraal Kindcentrum (IKC) zijn, zoeken we steeds meer de verbinding. Zo hadden 

afgelopen week een aantal pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten van de groepen 1 en 2 

een scholing over het jonge kind. Aangezien de school een MR en een ouderraad heeft en de Opvang een 

oudercommissie, willen we onderzoeken of daar een mogelijke verbinding kan worden gemaakt. We 

houden u hiervan op de hoogte. 

KINDERBOEKENWEEK 

Gisteren is de kinderboekenweek gestart met 

een opening op het plein. “Worden wat je wil” is 

het thema. Elke groep gaat daar in deze weken 

mee aan de slag. Het belangrijkste is om de 

leesmotivatie bij kinderen te bevorderen. Daar 

hebben we ook u als ouder bij nodig. Dagelijks 

even lezen met uw kind is erg belangrijk. Op dit 

moment zijn we aan het onderzoeken hoe we 

ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen lid 

worden van de bibliotheek. Naast het lenen van 

boeken uit de bibliotheek in de stad, biedt dit 

ook mogelijkheden om digitaal bijvoorbeeld 

prentenboeken te lezen. En dyslectische 

kinderen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van 

Yoleo. Dit is een programma waarmee je kunt 

karoakelezen. Het programma leest voor, maar 

tegelijkertijd kun je zelf meelezen.  

STUDIEDAG 20 OKTOBER 

Op 20 oktober is onze eerste studiedag van dit jaar. Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij hebben. De 

leerkrachten gaan aan de slag met wereldburgerschap. Door de inspectie is beschreven dat scholen beleid 

moeten hebben op het gebied van wereldburgerschap. Dat is een heel breed thema. Wij zien wereldbur-

gerschap niet als een apart vak, maar verwerken dat in onze reguliere lessen. Voorbeelden daarvan zijn 

onze sociolessen, de leerlingenraad, allerlei projecten, sociale acties zoals het maken van mandjes voor 

ouderen, sponsorloop MOV, de adoptie van het oorlogsmonument en museumbezoek. Met het team gaan 

we in kaart brengen wat we hier al aan doen en op welke gebieden nog kansen liggen voor gebieden die 

mogelijk nog onderbelicht zijn. Dat doen we in de ochtend op de eigen school en in de middag met onze 

collega’s van de andere QliQ-scholen. Alle leerkrachten volgen dan workshops in het kader van wereld-

burgerschap. 

PARNASSYS  

Wist u dat u als ouder van de leerlingen van groep 3 t/m 8 de toetsresultaten van kinderen in ParnasSys 

kunt zien? Let op: voor taal en spelling hebben we een andere methode. Die is pittiger dan de oude 

methode (één van de redenen waarom we de methode vervangen hebben). Dat betekent dat uw kind 

wellicht lagere cijfers heeft dan u gewend was. Dit zal deels gewenning zijn aan de nieuwe methode en 

deels komen doordat er meer van kinderen gevraagd wordt. Als u daar vragen over heeft, kunt u altijd 

terecht bij de leerkracht. 



 

 

3 

Vanuit het team 

HERFSTVAKANTIE 2021 MET JIBB+ 

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Dit jaar organiseert Jibb+ 
weer supervette sportactiviteiten tijdens de herfstvakantie (25-29 okt). 
Kom jij meedoen met Expeditie Robinson, dansen of apenkooi?  
Of ga jij voor badminton, spelenkermis of koken?  

Er is deze vakantie ook een sport- en cultuurcarrousel! Hier ga je naast 
een sportonderdeel ook nog twee creatieve activiteiten doen. Ben je 
nieuwsgierig geworden naar het totale aanbod? Kijk dan op 
www.sportencultuurhelmond.nl. 

Vanaf 4 oktober 09.00 uur kun je je inschrijven, vol=vol.  
De kosten zijn €2,50 per activiteit (m.u.v. We-Jump (€3,00) en meidenvoetbal (gratis)). 

Eventueel kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond) 

. 

 

 

 

 

 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond
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‘T STIPPELTJE 

Peuteraanbod ‘t Stippeltje is momenteel bezig met het thema ‘De Bakker’.  

We zijn bezig met hoeveelheden; het wegen en meten van ingrediënten. Daar maken we lekkere dingen 

van zoals de bakker dat ook kan! We leren de woorden die in de keuken passen en we leren liedjes over 

de bakker! Ook kan het niet uitblijven dat we mooie verhalen over bakken vertellen aan de kinderen.  

Het is erg fijn dat we ook veel ouderbetrokkenheid hebben bij dit thema. Zo vertellen de kinderen volop dat 

er thuis ook heel veel gebakken wordt! Als goede afsluiter gaan we natuurlijk heerlijke zelfgemaakte 

koekjes eten! 

 

Wisten u dat we voortaan ook een combinatie aanbieden van een ochtend peuteraanbod en aansluitend de 

middag dagopvang? Zo spelen en leren de kinderen de hele dag op ons Kindcentrum! Voor meer 

informatie neemt u contact op met het hoofdbureau van Spring! 
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HALLOWEEN: DE GRIEZEL BSO 

Met Halloween wordt het griezelen bij BSO Trudo... 

Op vrijdag 29 oktober, van 18:30 tot 20:00, zijn alle 

kinderen uitgenodigd voor een spookachtig leuk pro-

gramma voor alle leeftijden (vol=vol).  

We gaan een super griezelige avond tegemoet waar 

je geschminkt kunt worden, enge dingen kunt knutse-

len, enge vreemde hapjes kunt gaan maken en nog 

veel meer…..  

 

Durf jij ook? Kom je griezelen? Meld je dan aan! Dit 

kan via de bso.trudo@spring-kinderopvang.nl, graag 

onder vermelding van naam, leeftijd en 

telefoonnummer. Vergeet ook niet eventuele 

bijzonderheden of allergieën te vermelden. 

Deelname is gratis - en verkleden mag! 

De griezelige groetjes van BSO Trudo 

Spring Kinderopvang 

 

 

 

 

 

De volgende Stip verschijnt op 21 oktober. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 19 oktober vóór 20.00 uur 

mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. 

Alvast bedankt! 

De redactie 

  

Vanuit de redactie 

mailto:bso.trudo@spring-kinderopvang.nl
mailto:stip@trudoschoolstiphout.nl


 

 

6 

 

Ingezonden stukken 

VOORSTELLING ASSEPOESTER! 

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken, werd 15 jaar geleden Jeugdtheaterschool 

Annatheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma waarin kinderen en jongeren 

hun talenten ontwikkelen. 

Om het 15-jarig bestaan van onze Jeugdtheaterschool te vieren, 

speelt ‘Anna Producties’ - de jonge talenten van onze 

Jeugdtheaterschool - vanaf 9 oktober de voorstelling 

“Assepoester”.  

Assepoester is véél te lief. Petemoei vindt haar maar een doetje. 

Ze moet eens leren om voor zichzelf op te komen. De stiefmoe-

der en haar kinderen behandelen haar als oud vuil, zo gemeen 

als je alleen in de ergste toneelstukken ziet. Ze moet zich eens 

niet zo op de kop laten zitten en zelf iets doen... maar hoe? 

In deze voorstelling is Assepoester geen meelijwekkend 

sprookjesfiguur, geen zwelgende jonkvrouw en geen hulpeloos 

prinsesje, maar een slimme meid die zichzelf beschermt door te 

dromen. In onze versie zijn dit geen dromerige dromen, maar 

dromen vol kracht! Assepoester weet dat op een dag alles goed 

zal komen. Dromen geeft haar de innerlijke kracht die zorgt voor 

vertrouwen en maakt dat zij zich niet bij haar lot neerlegt. Een 

echte familievoorstelling, door jongeren gespeeld. 

Regie  : Lavínia Germano 

Spel  : Bart de Groot, Babette van Leeuwen, Esmee Peters, Fleur Fransen, Jan Nacinovic,  

                         Jotta van Lieshout, Mosa Veldhuizen en Noémi van Asten. 

Dagen  : zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021 

Tijden  : vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur  

kaarten : www.annatheater.nl 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, 

Helmond. info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 

  

http://www.annatheater.nl/
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URBAN DANCE BATTLE 

Van januari t/m maart 2022 is er plek voor zo’n 400 kinderen van 8 tot 16 jaar, om deel te nemen aan urban 

dance lessen in Helmond, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo. Deze gratis lessen worden gegeven door 

professionele dansleraren, zo dicht mogelijk bij huis. De lessencyclus bestaat tussentijds uit halve finales 

en zal begin april worden afgesloten met een eind-battle. In elke klas zit wel iemand die actief is in deze tak 

van sport. Aanmelden voor deze professionele gratis danslessen? Ga dan snel naar 

www.urbandancebattle.nu! 

 

 

  

 

http://www.urbandancebattle.nu/

