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Welkom 

WELKOM 

Rob Bouwman is onlangs ingestroomd in groep 1. Heel veel plezier toegewenst, Rob! 
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Vanuit de directie 

PERSONEEL  

Juf Nieke is na de herfstvakantie gestart met (ruim) 2 uurtjes per dag (maandag, donderdag en 

vrijdag). Vanaf volgende week blijft ze hele ochtenden. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK  

Erg fijn om te zien dat al een heleboel ouders (50%) de vragenlijsten hebben ingevuld. Mocht u 

nog niet deelgenomen hebben aan het onderzoek, dan vragen we u om dit alsnog in te vullen. Dat 

kan nog tot 21 november 2021. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, des te betrouwbaarder 

het beeld. Uiteraard hoort u t.z.t. de uitslagen van de vragenlijst. Let op: per gezin krijgt maar één 

ouder de mail. In veel gevallen is dat de moeder, omdat die in het systeem als aanspreekpunt 

staat geregistreerd. Wij gaan ervan uit dat u eensgezind het formulier invult. 

DIGID  
We zien dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Mocht u uw kind laten testen op corona, 

dan attenderen wij u op de mogelijkheid voor het aanvragen van een DigiD voor uw kind. In de 

praktijk zien we dat een eventuele testuitslag via die weg veel sneller bekend is. Zo weet u een-

voudig of uw kind gewoon naar school mag of niet. Op die manier is het veiliger voor iedereen en 

zijn er hopelijk minder besmettingen de komende tijd.  

THEMA-AVOND MEDIAWIJSHEID  

Vanuit veel ouders hadden we vernomen dat er behoefte was aan 

een informatieavond m.b.t. de week van de mediawijsheid. 

Daarom was er vanuit de school een thema-avond gepland. 

Helaas bleek dat de opkomst toch iets kleiner was dan verwacht. 

Graag het verzoek om u in de toekomst af te melden wanneer u 

verhinderd bent. Ondanks de opkomst was het toch zeker een 

zinvolle avond. Hiervoor willen we Juf Angeniet (onze media-

coach) en oud-leerkracht juf Femke ontzettend bedanken. Om 

verdere invulling te geven aan mediawijsheid, zal Juf Angeniet in 

het kader van de week van de mediawijsheid, ook haar groep 

laten deelnemen aan mediamasters. We maken kinderen dan 

bewust van hun digitale omgeving 

 

OUDERAVONDEN  

Hopelijk is het ouder(-kind) gesprek dat u deze week heeft (gehad), naar tevredenheid verlopen. 

Bent u desondanks met vragen blijven zitten, loop dan even binnen bij de leerkracht. Wellicht dat 

de leerkracht dan nog iets voor u kan betekenen. 

INLOOP SPREEKUUR  
Woensdag 24 november is het inloop spreekuur voor fysio-/podotherapie. Als u hiervan gebruik 
wilt maken, kunt u zich voor in het halletje bij de directie inschrijven. Ook uw kind kan hieraan 
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deelnemen. Het is een laagdrempelige manier om even advies te vragen. Bij fysio gaat het zowel 
over de grove als fijne (schrijf)motoriek. 

Woensdag 1 december is er nog een inloopspreekuur van de logopedie. Logopedie is ook veel 
breder dan alleen uitspraak. Ook zaken rondom taalverwerving horen daar bijvoorbeeld bij. 
Inschrijven kan op dezelfde manier als bij fysio-/podotherapie. 

Voor beide geldt: als het moment u niet schikt kunt u ook altijd contact opnemen met de praktijk, of 
via ons. Dan kunnen we alsnog kijken wat we voor u kunnen betekenen. 

VERKEERSSITUATIE  

Onlangs was er al aangegeven dat we mee gaan 

doen aan een verkeersproject vanuit de gemeente 

Helmond. Het doel hiervan is om de verkeersveilig-

heid rondom school te verbeteren. Afgelopen week 

waren er in één week tijd 2 voorbeelden waaruit 

blijkt dat dit nodig is.   

Een jonge leerling van onze school werd geraakt 

door een achteruitrijdende auto. Gelukkig was er 

geen ernstig letsel, maar men schrikt hier toch van!  

Een andere ouder meldde bij de directie dat ze een 

ouder van onze school met veel te hoge snelheid, 

net voor schooltijd, al bellend in de auto voorbij zag komen. In beide gevallen betreft het gedrag 

van verkeersdeelnemers. Helaas leert de ervaring dat dit meteen ook het lastigst te veranderen is. 

Vanwege bovenstaande berichten kreeg de directie een aanmelding van een ouder om een 

werkgroep hiervoor op te richten. Mocht u hier ook interesse in hebben, schroom dan niet om 

contact op te nemen met Gonnie. 

KASTEEL VAN SINTERKLAAS 

Vorig jaar kon groep 3 (huidige groep 4) 

vanwege corona, niet naar het kasteel van 

Sinterklaas. Daarom is er besloten dat zij dit 

jaar alsnog mee gaan kijken! Normaliter wordt 

alleen groep 3 hiervoor uitgenodigd, maar de 

Sint wil natuurlijk alle kinderen graag zien! 

 

 

 

Vanuit het team 
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DIAMOND PAINTING 

Van diamond painting kun je mooie 

afbeeldingen maken. Als de afbeelding 

klaar is, houd je bijna altijd diamantjes 

over.  

Op school kunnen wij deze diamantjes 

gebruiken voor een knutselopdracht. 

Hebben jullie thuis de diamantjes (rond of 

vierkant) niet meer nodig, dan mogen 

jullie deze afgeven bij juf Maike. 

 

JOGGINGBROEKEN 

Soms hebben kinderen in de middenbouw een ongelukje. Bij de kleuters hebben we daar altijd 

reservekleding voor liggen, maar in de iets grotere maten niet meer. Heeft u thuis nog 

joggingbroeken liggen in de maten 110, 116 of 128?  Dan houden wij ons aanbevolen! 

 

ONDERBOUW 

Jullie hebben allemaal natuurlijk wel ons mooie nieuwe poppenhuis 

gezien. Samen met de kinderen willen we dat natuurlijk netjes 

inrichten. Hiervoor zijn we op zoek naar barbieformaat meubeltjes. 

Heeft u deze nog ergens liggen, breng ze dan alsjeblieft mee en 

misschien krijgen ze dan nog een plekje in het huis!  

Ook zijn we op zoek naar verkleedspullen voor in onze huishoek, 

zodat de kinderen echt in de huid kunnen kruipen van iemand anders. 

Graag kleutermaat, zodat ze ook goed passen. Denk aan verkleed-

kleren, maar ook rokken, jasjes, hakschoenen etc. Mocht u thuis nog 

verkleedkleding hebben in het thema Sint en Piet, dan zijn we daar 

ook erg blij mee! 
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BIBLIOTHEEK HELMOND PEEL 

Over een paar dagen is Sinterklaas met zijn pieten weer in het land. De leukste lees-, kijk- en 

luistertips voor Sinterklaas staan nu op de website van de bibliotheek. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan een playlist, een link naar het Sinterklaasjournaal en boeken voor verschillende leeftijden.  

Een leuke tip: leen eens een Sint e-book. Bijvoorbeeld het e-book van ‘Boer Boris, Een paard voor 

Sinterklaas’. Want wie kun je het beste inschakelen als de schimmel van de trap is gevallen? Boer 

Boris natuurlijk! Direct te leen en te gebruiken! 

De kinderen kunnen met hun bibliotheekpas hiervan gratis gebruikmaken. 

 

 
 

Vanuit de OR 

OUDERBIJDRAGE 

De oudervereniging van onze school houdt zich bezig met het organiseren en verzorgen van 

diverse activiteiten waarbij het belang van uw kind(eren) centraal staat. De oudervereniging 

ontvangt hiervoor graag weer uw jaarlijkse bijdrage. 

Zo organiseert de OR onder andere het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het carnavalsfeest. Bij 

voldoende aanmeldingen worden ook de lampionnen- en carnavalsoptocht, de avondvierdaagse 

en het sporttoernooi door de oudervereniging georganiseerd. Op de dag van de leraar verzorgen 

wij namens u een attentie voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel. 

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u om een bijdrage. Deze is vrijwillig. In 

tegenstelling tot wat in de schoolkalender/-gids staat vermeld, is voor dit schooljaar de bijdrage: 

€ 15 per kind en € 7,50 per kind dat tussen 1 januari 2022 en de meivakantie 2022 instroomt. Voor 

de kinderen die na de meivakantie 2022 instromen, wordt voor dit schooljaar geen eigen bijdrage 

gevraagd. Betaling kan plaatsvinden via een link die u via klasbord ontvangt. Heeft u 2 kinderen 

op school, dan vragen wij u 2x te betalen (via de link die bij de betreffende groep hoort).  

Namens de oudervereniging hartelijk dank. Hans Couwenberg, penningmeester. 
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Vanuit Spring 

HET STIPPELTJE 

De herfstvakantie is weer voorbij! We 

gaan weer fris beginnen met een nieuw 

thema: “Herfst”. Super leuk om te horen 

hoe fijn de vakantie van al onze kinderen 

is geweest; zo kunnen we ook weer fris 

aan de slag. We zullen veel dingen leren 

over de herfst. We gaan veel naar buiten 

zodat we goed kunnen zien hoe de bomen 

veranderen, bladeren verkleuren en som-

mige bomen hun bladeren al verliezen.  

En met die bladeren kunnen wij ook lekker 

gaan ontdekken! We halen de herfst naar 

binnen! We zoeken allerlei herfstspullen 

zoals dennenappels, kastanjes, eikels enz.  

Onze themaboeken van de herfst staan 

ook weer centraal. Hier gaan we de 

komende tijd uit voorlezen en vertellen.  

En natuurlijk gaan we ook aan de knutsel! 

We zijn alle ochtenden geopend behalve 

de woensdag. Mocht u interesse hebben, 

wij vertellen u graag meer over het peuter-

aanbod. Zo bieden wij ook een combinatie 

van peuteraanbod en dagopvang! Wij 

hebben er weer heel veel zin in!  

 

 

Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 25 november 2021. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 23 

november 2021 vóór 20.00 uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 
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Ingezonden stukken 



 

 

8 
 


