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Welkom
WELKOM
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen
Lola Emons
Groep 6
Oscar Braat
Groep 1
Gitte Cuppen
Groep 1
Veel plezier op school allemaal!
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Vanuit de directie
HET NIEUWE JAAR
Beste ouders,
Het is fijn om te kunnen melden dat we goed gestart zijn in het nieuwe jaar.
Jammer genoeg misten we wel een aantal kinderen i.v.m. coronabesmettingen.
De start van het nieuwe jaar is ook altijd een moment om even terug te kijken. Je ziet dat er dan weer veel
is gebeurd in het afgelopen jaar.
Zo zijn we van acht naar negen groepen gegaan. Gelukkig hebben wij voldoende personeel kunnen
aannemen. Samen met ouders zijn we aan de slag gegaan om het schoolplein te vergroenen. Net aan het
einde van het jaar ontvingen we daarvoor een 1e subsidie, dus naar verwachting gaan we de vergroening
in de loop van het jaar realiseren. Om de taal en spellingresultaten verder te verbeteren, zijn we met een
nieuwe methode gaan werken. Inmiddels hebben de groepen 4 t/m 8 allemaal een chromebook en gaven
we die ook mee in de lockdown.
Onlangs vulden leerlingen, ouders en leerkrachten een vragenlijst in, met mooie resultaten. Hierover
verderop meer. Natuurlijk moesten er in coronatijd zaken aangepast of opgeschoven worden. Dat is
jammer, maar daar proberen we toch steeds een oplossing voor te bedenken.
Hopelijk gaan we een beter jaar tegemoet met minder corona. Wij wensen u en uw gezin alle goeds toe in
het nieuwe jaar!

VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022/2023
Herfstvakantie

Ma 24 okt 2022 t/m vr 28 okt 2022

Kerstvakantie

Ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023

Voorjaarsvakantie Ma 20 feb 2023 t/m vr 24 feb 2023
2e Paasdag

Ma 10 apr 2023

Meivakantie

Ma 24 apr 2023 t/m vr 5 mei 2023

Hemelvaart

Do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023

2e Pinksterdag

Ma 29 mei 2023

Zomervakantie

Ma 17 jul 2023 t/m vr 25 aug 2023
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Dit zijn de vakanties die door de overheid
en QliQ Primair vastgesteld zijn.
Daarnaast mogen scholen zelf nog een
aantal studiedagen en extra vrije dagen
inplannen. Deze volgen zodra ze door het
team en de MR definitief vastgesteld zijn.

CORONA EN QUARANTAINE
Omdat de regels regelmatig wijzigen, kunnen we ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk is of u of
uw kinderen in quarantaine moeten. In situaties waarin er twijfel bestaat of een kind in quarantaine moet,
kan gebruik gemaakt worden van de quarantainecheck https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/. Deze tool
is ontwikkeld door de Rijksoverheid en geeft voor verschillende situaties aan of er quarantaine nodig is.
Indien er desondanks twijfel blijft bestaan, kan er uiteraard altijd met de GGD overlegd worden voor
persoonlijk advies: 088-0031595.

OUDERPANEL
Voor aankomende woensdag staat er weer een ouderpanel gepland. Helaas kan dat nog niet op school
plaatsvinden en doen we dit via teams. Maar misschien biedt het u nu juist wel de ruimte om aan te sluiten.
In het ouderpanel gaan we het deze keer hebben over de tevredenheidsonderzoeken (zie bijlages) en wat
uw mening als ouder daarover is. U kunt in het ouderpanel dan meepraten over wat u vindt dat belangrijk is
om aan te pakken.
Bij de komende rapporten zal een nieuw overzicht zitten van Cito. Als u deelneemt aan het ouderpanel dan
mail ik u dat vast door met de uitleg die we hebben gemaakt voor in het rapport. Door hier vast met een
aantal ouders naar te kijken, weet ik of dit overzicht en bijbehorende uitleg ook voor ouders duidelijk is.
Verder is er altijd ruimte voor inbreng vanuit de ouders zelf. Door diverse omstandigheden waren er de
vorige bijeenkomst maar weinig ouders. Het ouderpanel is echt voor iedereen. Zeker ook als ouder van
nieuwe kinderen kan het een manier zijn om wat meer van school te horen. U hoeft ook niet elke keer mee
te doen. Als u al deelneemt, kunt u misschien andere ouders enthousiasmeren.
Ouders die al op mijn lijstje staan, hoeven niet te reageren, maar als u nog niet eerder bent aangesloten,
kunt u mij even mailen en dan stuur ik u een link om aan te kunnen sluiten. Het ouderpanel is woensdag 26
januari om 8.45 uur (dan heeft u nog tijd om eerst uw kind naar school te brengen).

VERKEER
Vorige week ontvingen we een terugkoppeling van
afdeling Handhaving naar aanleiding van de acties
die zij rondom scholen hadden aangekondigd. Ze
gaven aan regelmatig bij school te hebben
gecontroleerd, meestal in burger. Daarbij hebben zij
één boete uitgeschreven. De actie loopt voorlopig
nog door.
Het project met als doel de verkeerssituatie rondom school in kaart te brengen en daarna samen met een
aantal ouders te kijken of hoe we die kunnen verbeteren, loopt door corona vertraging op. Aan de hand van
een film die gemaakt gaat worden en gesprekken met kinderen, gaan we hiermee verder. Binnenkort
hebben we hierover contact om te kijken wanneer we het project weer kunnen laten doorgaan. Het is mooi
dat al diverse ouders zich hebben aangemeld om in de werkgroep mee te denken.

INFORMATIEAVOND GROEP 7
Denkt u aan de informatieavond over het adviestraject en voortgezet onderwijs. U heeft daarvoor via de
mail een uitnodiging gehad van juf Angeniet.
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VRAGENLIJSTEN
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u in de uitslagen van de
leerling- en oudervragenlijst. De respons was hoog. Dat is fijn en
dat maakt dat de resultaten ook een representatief beeld geven.
De oudervragenlijst is al kort besproken met de MR en de oudergeleding is gevraagd op basis daarvan aanbevelingen te doen.
Ook het team is daar nu mee aan de slag. Samen met de leerlingenraad gaan we nog naar de uitslag van hun vragenlijst kijken.
De evaluatie daarvan gaan we straks ook weer met u delen.
Bij de vragen konden ook opmerkingen genoteerd worden. Ook
daar halen we veel informatie uit, maar deze is wel anoniem.
Ondanks goede scores zien we dat er op individueel niveau soms toch opmerkingen zijn waar we graag
over in gesprek zouden gaan. Mocht u opmerkingen geplaatst hebben en wilt u deze toelichten of
correspondeert deze mening niet met hetgeen in de uitslag is opgenomen, schroom dan niet een afspraak
met mij te maken. Dan kunnen we samen kijken naar de oorzaak en wat we daaraan kunnen doen.
Ook zien we dat met name ouders van leerlingen die de afgelopen twee jaar zijn ingestroomd, het contact
met andere ouders en/of de leerkracht(en) soms missen. Als u tips heeft wat we daaraan kunnen doen, laat
het dan weten, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is.
Let op: omdat we het onderzoek over vier jaar verdelen, ziet u bij sommige vragen een 0-score. Deze
vragen zijn dan niet afgenomen.

GEZINSCOACH, SOCIALE TEAMS
Op dit moment zijn er bij de gemeente veranderingen in de organisatie van de
zorg. Daar zitten ze nu in een overgangsfase. Hieronder leest u waar u op dit
moment met uw vragen terechtkunt.
Waar kan ik terecht met hulpvragen?
Met vragen over hulpmiddelen om langer thuis te kunnen wonen, woningaanpassingen, hulp in het
huishouden (poetshulp), bijzondere bijstand, leerplicht, leerlingenvervoer, een gehandicaptenparkeerkaart
rolstoel, vervoersvoorzieningen (aangepaste fiets, scootmobiel) kunt u bij de gemeente terecht. Hiervoor
belt u naar 14 0492 optie 2 (zonder kengetal).
Heeft u vragen over dagbesteding, huiselijk geweld, geldproblemen, mantelzorg, problemen op school, in
de relatie of in de opvoeding? Iedere inwoner in Helmond die vastloopt en weer op weg geholpen wil
worden, is welkom bij de Sociale Teams Helmond. Die kunt u vanaf 1 januari 2022 bereiken via het
telefoonnummer 088 00 17 300 of ga naar www.socialeteamshelmond.nl.
Weet u niet goed waar u terechtkunt met uw specifieke hulpvraag? Dan kunt u altijd bellen naar 14 0492,
optie 2. Aarzel niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag op weg.
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VOGELHUISJES
We zijn weer een klein stapje verder op de speelplaats. Groep 5 heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan
vogelhuisjes. Inmiddels zijn ze af en hebben ze buiten een mooi plekje gekregen aan de schoolmuur.

Vanuit de redactie
De volgende Stip verschijnt op 3 februari 2022. U kunt de kopij tot dinsdagavond, 1 februari vóór 20.00
uur mailen naar stip@trudoschoolstiphout.nl. Alvast bedankt!
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Ingezonden stukken

JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER GAAT WEER AAN DE SLAG!
Wat waren we blij om te horen dat de lessen op onze Jeugdtheaterschool weer kunnen beginnen.
Gratis proeflessen toneelspelen
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 16 jaar geleden Jeugdtheaterschool
Annatheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma waarin kinderen en jongeren
hun talenten ontwikkelen. Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld
bent? Kom dan eens in het Annatheater toneelspelen! In de maand januari zijn er gratis proelessen. Doe je
mee? De lessen worden vanaf 19 januari op woensdagen en donderdagen gegeven.
Auditie “Anna Producties”
Anna Producties, de productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater, houdt op maandag 24 januari
audities voor de theaterproductie die begin oktober 2022 in première zal gaan. Hier een citaat uit de
recensie in het Eindhovens Dagblad van onze laatste voorstelling: "De spelers spreiden een enthousiasme
en professionaliteit tentoon, die je als toeschouwer bijna hun jeugdigheid doet vergeten." De repetities zijn
elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en een aantal keren in het weekeinde.en beginnen op 27 januari.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze productie.
Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano, laviniagermano@annatheater.nl of bel: 0644369288.
Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt door Yasemin Kevser
op: https://youtu.be/9Bjmr4QchYI
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl
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