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Vanuit de directie 

PERSCONFERENTIE 

Op dit moment weten wij nog niet wat de persconferentie ons gaat brengen. Er zijn geluiden dat we 

volgende week weer thuisonderwijs moeten verzorgen. Dat vraagt weer veel van uw en onze flexibiliteit. 

Uiteraard bereiden we ons daar al op voor, maar dat is ook lastig omdat we nog niet precies weten wat er 

gaat gebeuren. In geval van thuisonderwijs komt er een nieuwe mail met informatie, maar dat zal pas in het 

weekend zijn. Wat u al kunt doen en wat met name belangrijk is voor groep 1 t/m 4, is zorgen dat u in de 

classroom-omgeving in kunt loggen, want dat is in ieder geval de omgeving voor de online lessen en activi-

teiten. Leerkrachten informeren u en we adviseren u om daar vandaag of morgen nog in te loggen zodat 

we weten of iedereen er in kan.  

Coronaregels: 

De regels die we gisteravond van onze PO-raad hebben ontvangen, geven aan dat ouders niet de school 

in mogen. Alleen voor gesprekken die zich echt niet lenen voor online kunnen we een uitzondering maken. 

Alleen externen die op school komen i.v.m. onderzoek of extra ondersteuning mogen (met mondkapje) in 

de school. Het is jammer, maar helaas zijn dit de regels waar we ons nu aan houden.  
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PERSONEEL 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het hier op school door corona elke dag spannend is wie er wel of niet 

aanwezig zijn. Dat legt een grote druk op onze organisatie. Tot nu toe is er één groep in quarantaine 

geweest. Gezien de huidige dagelijkse meldingen, is het helaas te verwachten dat dit vaker voor gaat 

komen, tenzij we overgaan op thuisonderwijs. Ook voor ons personeel is het spannend. Zij hebben natuur-

lijk ook een gezin, waardoor het voor kan komen dat ze in quarantaine moeten indien een gezinslid positief 

is. Tot nu toe hebben we geen groep naar huis hoeven te sturen vanwege onderbezetting. Het lijkt mis-

schien dat alles gewoon doorgaat, maar vaak staan de leerkrachten uit onze flexibele schil voor de groep. 

Hierdoor kan veel extra ondersteuning of extra onderzoek om een passend aanbod te creëren, niet door-

gaan of schuift verder door. Dat is erg jammer, maar de prioriteit gaat naar het bemensen van de groepen. 

Het is dus zeker niet onmogelijk dat we in de komende tijd -als we niet overgaan op thuisonderwijs- een 

groep naar huis moeten sturen indien we niet voldoende personeel hebben. Dus houdt uw mail/klasbord 

dagelijks in de gaten. 

STUDIEDAG 6 DECEMBER  

Op 6 december zijn alle kinderen vrij in verband met een 

studiedag. In kleine groepjes en online gaan wij die dag 

verder met wereldburgerschap, evalueren we ons rapport en 

het protocol presenteren. De onderbouw bereidt de thema-

avond “hoe leren kleuters” voor. Deze zal waarschijnlijk in 

februari plaatsvinden en wordt samen met onze collega’s van 

Spring gehouden. 

GEZOCHT: INVULLING PROJECT VOEDING 

In het voorjaar is voor de hele school twee weken 

gereserveerd voor een project over voeding. Wij willen 

kinderen gedurende hun schooltijd met allerlei aspecten 

van voeding laten kennismaken. Dit gaat over voeding 

van de boerderij, brood, groente en fruit, vlees en 

vleesvervangers tot eten in andere culturen. Vanuit onze 

visie, waarbij wij graag de verbinding maken met de 

wereld buiten de school, zijn we op zoek naar 

mogelijkheden voor gastlessen, excursies, 

kookactiviteiten etc. Wellicht kunt u daarin iets voor ons 

betekenen of heeft u een tip voor ons. Dit kan een breed 

scala aan onderwerpen zijn zoals: 

- Een boerderij;  

- de slager; 

- een kookactiviteit die past bij één van de thema’s;  

- een restaurant. 

Laat het ons even weten! Dat kan bij de leerkracht of via g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl 
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WERELDBURGERSCHAP 
Nederland is inmiddels een land waarin veel verschillende nationaliteiten wonen. Het 

is echter niet op alle plekken even kleurrijk. Onze wijk is wat minder kleurrijk dan 

bijvoorbeeld de binnenstad. Toch willen wij onze kinderen graag bewustmaken van 

de diversiteit aan culturen.  

Heeft u hiervoor tips of ideeën, dan houden we ons van harte aanbevolen. 

 

TALENTBLOKKEN  
Vanwege corona en de gevolgen daarvan voor de organisatie, is besloten om de talentblokken niet door te 

laten gaan. We hadden twee externe workshops in de planning: bodypercussie en dans. Deze zullen nu op 

een later tijdstip per groep worden gegeven. Zo kunnen kinderen hier t.z.t. toch mee kennismaken en 

passen we het aan, aan de situatie van dit moment.  

 

INFECTIEZIEKTEN 
Er zijn veel (infectie)ziekten die kinderen kunnen oplopen, zoals bijvoorbeeld krentenbaard, koortslip, 

hoofdluis, oorontsteking en corona. Kent u de app KIDDI (van het ministerie voor volksgezondheid)? Deze 

staat in de appstore en daarin kunt u veel informatie vinden. Wat is het, hoe besmettelijk is het, mag uw 

kind naar school, zijn onder andere vragen die daar beantwoord worden. 

INLOOPSPREEKUUR LOGOPEDIE  
Woensdag 1 december om 8.30 uur stond er eigenlijk een inloopspreekuur logopedie gepland. Dit gaat niet 

door. Maar als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de logopediste en uw vraag telefonisch of via 

de mail stellen: 06-39 24 55 80, info@logopediestiphout.nl. 

Vanuit het team 

SINTERKLAAS  

Afgelopen maandag kregen we een traktatie van 

Ozosnel, voor alle mooie verjaardagskaarten die we 

hadden opgestuurd. Een trommel vol 

met.....WORTELS! In het briefje stond ook dat we 

vandaag onze schoen mochten zetten, dus dat 

hebben we vanmiddag gedaan!! 

Spannend....Benieuwd of hij morgen gevuld is. 

Volgende week vrijdag (3-12) is de Sintviering. In 

verband met alle regels vindt er geen gezamenlijk 

ontvangst buiten plaats en omdat er geen externen op 

school mogen komen, mag de Sint ook niet zelf op 

bezoek komen.  We zijn even in overleg met de Sint of 

we met hem in een meetbijeenkomst contact kunnen leggen. Ook bij thuisonderwijs is dat wellicht een 

mogelijkheid. Voor nu is het nog te vroeg om hier definitieve informatie over te geven. 

mailto:info@logopediestiphout.nl
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SCHOLENBEZOEKEN GROEP 8 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 heeft in de afgelopen weken diverse scholen in Helmond en Gemert bezocht. Door op bezoek te 

gaan bij meerdere scholen uit het voortgezet onderwijs, krijgen de leerlingen van groep 8 een goede indruk 

van de overeenkomsten en de verschillen tussen de diverse scholen. Leerlingen zijn vrij om zelf scholen te 

bezoeken waar ze met de klas niet zijn geweest en aan te sluiten bij een rondleiding en/of miniles. In de 

komende maanden zijn er nog open dagen. Deze kunnen kinderen samen met hun ouders bezoeken.                

THEMA PAARD  

In de kleutergroepen wordt hard gewerkt aan het thema ´paard '. 

Hoe toepasselijk in deze tijd, Paard van Sinterklaas. In de hal bij 

de kleuters wordt een echte stal gemaakt en de kinderen hebben 

hier zelf de attributen voor ontworpen en gemaakt. Maandag 22 

november hebben zij een bezoekje gebracht aan de manege op 

de Elsdonk. In de kringen hadden de kinderen zelf vragen 

bedacht over wat zij nog wilden weten over het paard!  

Het was superleuk en leerzaam. 

 

 

 

Vanuit de redactie 

De volgende Stip verschijnt op 9 december 2021. U kunt de kopij tot 

dinsdagavond, 7 december vóór 20.00 uur mailen naar 

stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt! 
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Ingezonden stukken 

JIBB KERSTVAKANTIE 

 


