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WELKOM 

We mogen weer 4 nieuwe leerlingen verwelkomen: 

Hanna van der Aa Groep 5 

Hugo van der Aa Groep 2/3 

Jiaru Zhan   Groep 1  

Sophie van Deun Groep 1 

Veel plezier op school! 

Welkom 
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Vanuit de directie 

PERSONEEL 
Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat juf Nieke na de herfstvakantie weer voorzichtig op school gaat 

starten. Ze begint met drie keer per week, twee uur werken en zal eerst een kijkje gaan nemen in alle 

groepen. Afhankelijk van hoe het gaat, zullen wij kijken welke werkzaamheden ze weer op kan pakken.  

Juf Peggy was de afgelopen drie weken niet in de klas, omdat ze door haar rug is gegaan. Gelukkig 

konden de collega’s van de flexibele schil dit opvangen en kon juf Peggy haar werkzaamheden rustig 

opbouwen op het werkplein. 

HERFSTVAKANTIE 
Wij wensen u allen een fijne herfstvakantie en zien de kinderen graag weer 

terug op 1 november.  

OUDERAVONDEN 

Na de vakantie zijn de eerste oudergesprekken. Voor de groepen 4 t/m 8 zijn 

het ‘ouder-kind-gesprekken’. Dit betekent dat u samen met uw kind komt. Om 

dit gesprek voor de kinderen een duidelijke structuur te geven, hebben we een 

format gemaakt. Deze vullen de kinderen op school in. Het format gaat mee naar huis, zodat u vooraf al 

kunt kijken waar het gesprek over gaat. Het kan uiteraard ook voorkomen dat u iets wilt bespreken zonder 

het kind: geef dit dan aan bij de leerkracht. In de mail vindt u de link voor het inschrijven. 

TEVREDENHEIDSPEILING 

Na de herfstvakantie komt er vanuit ons bestuur een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen en 

leerkrachten. Voorheen werd deze één keer in de vier jaar gehouden. Omdat het een erg lange vragenlijst 

is, hebben we afgesproken dat we elk jaar een gedeelte gaan doen. Eventuele vervolgacties naar 

aanleiding van de vragenlijst kunnen we zo beter zichtbaar maken. Aan het einde van de herfstvakantie 

krijgt u hierover nog een aparte brief. De vragenlijst zal door een externe instantie naar u verstuurd worden 

en deze vult u volledig anoniem in. 

VERKEERSSITUATIE  

We hebben in de Stip al vaker berichten geplaatst over de 

verkeerssituatie rondom de school. We zijn daar nog steeds niet 

tevreden over.  

Onlangs kregen we een aanbod van de gemeente om mee te 

doen aan een speciaal project. Het lijkt ons een mooie manier om 

op een positieve wijze met alle betrokkenen naar dit onderwerp 

te kijken. Alle partijen zullen bevraagd worden. De situatie wordt 

middels een film in kaart gebracht en er komen aanbevelingen. 

Het is de bedoeling dat er vervolgens een werkgroep wordt 

gevormd waarin wij met de aanbevelingen aan de slag gaan. 

Mocht u nog vragen hebben of interesse hebben om daaraan 

deel te nemen: loop gerust bij mij binnen of stuur een mail: 

(g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl). 
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EXTRA AANDACHT NIEUWE METHODE TAAL, SPELLING  
Zoals eerder aangegeven, zijn we gestart met een nieuwe methode taal. De vorige methode was aan 

vervanging toe en daarover waren we inhoudelijk ook niet tevreden. Dat hebben wij opgelost met allerlei 

extra materialen. De methode die we nu hebben is voor leerlingen inhoudelijk pittiger. Er wordt meer van 

leerlingen gevraagd. Dat is logisch, want in de oude methode lag de lat te laag. Kinderen moeten wennen 

aan de nieuwe methode. Enerzijds omdat methodes verschillen, anderzijds omdat deze methode bijvoor-

beeld ook erg kritisch is op gebruik van hoofdletters, punten, komma’s, etc. Dit betekent dat kinderen in het 

begin wellicht lagere scores hebben. Het team is daar tijdens intern overleg ook alert op en we kijken 

samen hoe we omgaan met normering e.d. 

MUSEUMSCHATJES 

Jaarlijks heeft de provincie een subsidietraject 

waardoor de groepen 5 t/m 8 gratis naar een 

museum kunnen. Zo ging groep 5 vandaag 

naar het Prehistorisch dorp in Eindhoven. De 

andere groepen gaan op een ander moment 

nog naar een museum. Het is fijn dat er elke 

keer voldoende ouders zijn om de kinderen 

daar naartoe te brengen. Zonder deze hulp 

kan dit soort activiteiten niet doorgaan. 

BEZOEK NAMENS QLIQ 

Zoals u weet, vallen wij als school onder QliQ Primair Onderwijs. Waar wij voorheen twee bestuursleden 

hadden, is dit teruggebracht naar één bestuurslid. Ingeborg Schrama gaf aan dat zij graag nog meer in 

verbinding wil zijn met de scholen en is daarom vandaag de hele dag bij ons op school geweest. Ze heeft 

op allerlei plekken meegekeken en is met leerkrachten en leerlingen in gesprek gegaan. Wij waarderen dit 

initiatief. 

REMINDER BIBLIOTHEEK 

Vorige week ontving u een link waarmee u in kunt vullen of uw kind wel of niet 

lid is van de bibliotheek en waar u het lidmaatschapsnummer van de 

bibliotheek kunt invullen. In een later stadium gaan we ervoor zorgen dat alle 

kinderen (gratis) lid worden. Mocht u nog niets hebben ingevuld, doe dat dan 

nog even via de link die u in de mail bij deze Stip heeft ontvangen. 

 

OUDERRAAD 

Na onze oproep in de Stip om nieuwe ouders te werven voor de ouderraad, zijn we sinds dit schooljaar met 

een flinke groep van 12 ouders die vol enthousiasme de activiteiten aankomend jaar zullen organiseren. De 

activiteiten die we organiseren zijn: Dag van de leraar, sinterklaas, Kerst, avondvierdaagse, carnaval op 

school, pasen, de schoolfoto en de laatste schooldag. 

Mocht u vragen hebben aan de ouderraad, dan is er sinds dit schooljaar een mailadres waar u ons op kunt 

bereiken: ortrudoschoolstiphout@outlook.com. De voorzitter van de ouderraad is Wendy van Dijk.  

Wij hebben er zin in!  

Anouk, Brendy, Eveline, Hans, Loes, Marieke, Mariska, Marloes, Pam, Marloes, Silla en Wendy  

mailto:ortrudoschoolstiphout@outlook.com
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Vanuit het team 

BEKRAST 

Vorige week dinsdag 12 oktober stond de auto (lichtgrijze Opel Astra) van 

onze ambulante begeleider van 9.15 tot 15.30 uur geparkeerd aan de 

Trudostraat ter hoogte van nummer 13. Bij terugkomst bij de auto bleek 

deze behoorlijk bekrast te zijn op de achterklep. Een vriendelijk verzoek 

aan iemand die iets gezien heeft, zich te melden bij de directie. 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID (5 T/M 12 NOVEMBER) 

De Week van de Mediawijsheid staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal 

Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We 

maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan en om jezelf of een 

ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger. 

Schoolbreed wordt er deze week in iedere groep aandacht besteed aan 

Mediawijsheid. Ook is er voor de ouders van de bovenbouw (groep 6 t/m 

groep 8) een informatieavond op maandag 1 november om 19.30u. U kunt 

zich hiervoor nog steeds inschrijven via de link die afgelopen vrijdag via de 

mail is verstuurd en die we ook vandaag weer meegestuurd hebben. Bij 

minder dan 10 deelnemers gaat deze avond niet door. 

 

Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 11 november 2021. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 9 november vóór 

20.00 uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 
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Ingezonden stukken 

ZAALVOETBAL JIBB 

Beste ouders / verzorgers, 

In de kerstvakantie is het weer zover! Het zaalvoetbaltoernooi van JIBB+ staat weer voor de deur. We 

hebben de zaal dit jaar weer drie dagen vast kunnen leggen, wat betekent dat we per categorie weer lekker 

ruime speelschema’s hebben! 

Vanaf vrijdag 15 oktober gaat de inschrijving open. Er wordt 5x5 gespeeld op 4 velden (dispensatiespelers 

zijn dit jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er maximaal 2 teams vanuit dezelfde organisatie 

meedoen. 

Aanmelden kan vanaf 15 oktober via www.jibbplus.nl/zaalvoetbal. 

De volgende categorieën spelen op de volgende data en tijden: Let op; tijden zijn onder voorbehoud, de 

dagen en dagdelen niet. 

Tijd 28-12-2021 29-12-2021 30-12-2021 

09.00-12.30 6-7 jaar gemengd 10-12 jaar jongens 8-9 jaar gemengd 

13.00-17.00 10- 12 jaar meiden 13-15 jaar meiden 13-15 jaar jongens 

13.00-17.00   16+ meiden 16-18 jaar jongens 

Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via straatvoetbal@jibbplus.nl 

Giel Swinkels 

Buursportcoach Stiphout – Warande 

t    06-13 25 71 34 

e   gielswinkels@jibbplus.nl 

 

 

 

file:///C:/Users/kruijw/Downloads/www.jibbplus.nl/zaalvoetbal
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BIJEENKOMST PASSEND ONDERWIJS IN BEWEGING 
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URBAN SPORTS INDOOR 

 


