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CARNAVAL
In de periode voor de carnaval is de ouderraad druk bezig
geweest met de organisatie en het knutselen voor de optocht.
Ouders van kinderen die meeliepen hebben daarmee geholpen.
Dat resulteerde in een prachtige groep die Stiphout echt op de
kaart zette. Ze wonnen dan ook een mooie eerste prijs.
Vrijdag voor de vakantie hebben we weer een gezellige
carnavalsviering gehad, waarbij ook de Spurriebemmels samen
met de grote Spurriezeiers ons een bezoek brachten.
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STUDIEDAG
Op de studiedag van afgelopen maandag heeft het team een
workshop ‘unplugged programmeren’ gehad. We hebben ervaren
welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om te kunnen programmeren. De rest van de studiedag hebben de leerkrachten
gewerkt aan de rapporten.

RAPPORTEN
Vrijdag 23 februari krijgen de kinderen hun rapporten mee naar
huis. Leest u vooral ook de toelichting in het begin over doorgevoerde wijzigingen in de opzet, onder andere naar aanleiding
van opmerkingen van ouders. In de rapporten van de bovenbouw
zijn er met name veranderingen in de bijlagen. Zo wordt daar
een document van Snappet (het programma op de tablet)
toegevoegd. Kijkt u er al eens samen met uw kind naar.
Denkt u aan de ouderavonden volgende week? Voor groep-7leerlingen zullen daar de resultaten van het onderzoek in het
kader van het pre-advies worden besproken.
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VERVANGING
In de periode voor de carnavalsvakantie waren niet alleen veel
leerlingen ziek, maar ook diverse leerkrachten. Omdat er
nagenoeg geen vervanging was, hebben we met kunst- en
vliegwerk alle groepen draaiende gehouden. Ook al betekende
dit dat diverse leerkrachten met paracetamol voor de groep
stonden. Geen wenselijke situatie, maar zo hebben we er wel
voor kunnen zorgen dat we geen klassen naar huis hebben
hoeven sturen.

STAGIAIR(E)S
In de komende periode zullen in diverse groepen weer nieuwe
stagiair(e)s starten. In nagenoeg alle groepen is dan enkele
dagen per week iemand extra in de groep. Naast onze taak om
deze mensen op te leiden tot een goede onderwijsassistent of
leerkracht, biedt het ons ook kansen om kinderen soms in een
kleiner groepje of individueel wat extra ondersteuning te geven
of ontlast het de leerkracht doordat de stagiair(e) werkzaamheden van de leerkracht kan overnemen. Denkt u eraan dat de
leerkracht de groepsverantwoordelijke blijft en dat u voor
vragen altijd de leerkracht aanspreekt?

NLDOET
Op vrijdag 9 maart doen we mee
aan de NLdoet-actie. Van de subsidie die we daarvoor hebben
aangevraagd, hebben we een heleboel kleuren betonverf
gekocht waarmee we het schoolplein gaan pimpen. Zo kunnen we
allerlei spelvormen/velden schilderen zodat leerlingen in de
pauzes weer nieuwe spelimpulsen krijgen. Wilt u op deze
ochtend helpen? Dan kunt u dit bij de leerkracht of juf Gonnie
aangeven. Wij zorgen voor alle materialen, de koffie en thee!

SAMENWERKING SPRING
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de lokalen in het oude
gedeelte van de school in orde te maken voor de buitenschoolse
opvang en voor peuterspeelzaal ‘t Stippeltje. De verwachting is
dat dit medio april klaar is. Daarna gaan we een moment plannen
waarop iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen. We
houden u op de hoogte.
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Om inhoudelijk meer vorm te geven aan de samenwerking, lopen
er allerlei deelprojecten. Zo hadden we deze week een overleg
waarbij we gekeken hebben hoe we elkaar, in het belang van de
kinderen, zo goed mogelijk kunnen informeren. Denkt u hierbij
aan communicatie tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
peuterbureau, gezinscoach en GGD.
Op dit moment zijn we ook bezig om te onderzoeken hoe we het
observeren van jonge kinderen (0-6 jaar) op een eenduidige
manier kunnen uitvoeren. De verwachting is dat onze groepen 1
en 2 van hetzelfde observatie-instrument gebruik gaan maken
als Spring. Daardoor krijgen we een doorgaande lijn die ook voor
ouders herkenbaar is. In de komende periode gaan we dit met
elkaar afstemmen en in het nieuwe schooljaar gaan we hiermee
van start.

OPROEP GROEP 1/2
Voor het thema 'gezondheid' zijn we per direct op zoek naar
lege (schoongemaakte) medicijndoosjes en vitamine-/pillenpotjes om in de apothekershoek te zetten.
Mocht u hierbij kunnen helpen, dan kunt u ze inleveren bij de
kleuterjuffen!

DJEMBÉ-WORKSHOPS GROEP 6/7
Groep 6/7 krijgt een aantal donderdagen djembé-workshops.
Dit wordt verzorgd door iemand van het Kunstkwartier in het
kader van de muziekimpulsen. Aan het einde van de lessenserie
zal er een presentatie plaatsvinden.

CULTUURBLOK 6/7/8
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 6-7-8 hard
gewerkt aan de onderdelen van het cultuurblok, te weten
Engels, stop-motion, drama en rap. Deze week krijgen de
kinderen tijd om alles verder af te maken. Volgende week
presenteren we de eindresultaten aan elkaar.
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VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 7/8
Op maandag 26 februari gaat onze voorleeskampioen Roos
deelnemen aan de Helmondse voorleeswedstrijd in de Pathé
bioscoop. We gaan met de hele klas mee om Roos aan te
moedigen en te luisteren naar alle andere deelnemers. We gaan
op de fiets en vertrekken om 08:15 uur.

SCHOOLVOETBAL
Nadat het herfsttoernooi werd afgelast, is er goed nieuws
gekomen dat het schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar op het
veld wel door zal gaan. Niet op de manier zoals u gewend bent,
maar op 2 woensdagmiddagen in april.
De organisatie heeft de laatste jaren op een rij gezet en er is
gebleken dat het animo een stuk minder is geworden. Dit
vanwege JIBB, vakanties en diverse voetbalclinics bij de
betaalde voetbalorganisaties bij ons in de buurt. Kortom, de
keuze voor de kinderen is een stuk groter geworden.
De organisatie gaat het toernooi organiseren voor:
 De groepen 5/6 (gemengd, d.w.z. meisjes en jongens en
groepen 5 en 6 door elkaar) op woensdag 18 april en bij
eventuele afgelasting op woensdag 25 april. Winnaar
toernooi naar regio-finale op 16 mei bij Sparta’25
 de groepen 7/8 (gemengd, d.w.z. meisjes en jongens en
groepen 7 en 8 door elkaar) op woensdag 4 april en bij
eventuele afgelasting op woensdag 11 april. Winnaar naar
regio-finale op 16 mei bij Sparta’25.
Een meisjes-toernooi 7/8 is mogelijk, maar met minimaal 4
teams. Groep 3 en 4 heeft GEEN toernooi, gezien de deelname
van de afgelopen jaren.
De toernooien zullen worden gehouden op sportpark De Braak ,
locatie RKSV Mulo.
Inschrijving kan via de link die jullie tegelijk met deze Stip
gemaild hebben gekregen.
Met sportieve groet,
Sportcommissie Trudo.
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VAN HARTE GEFELICITEERD
22 februari
26 februari
28 februari
1 maart
2 maart
4 maart
6 maart

Pepijn Toonders
Stef de Jong
Maarten van Ledden
Isa van den Brand
Lucas Roffelsen
Juf Rieky
Sanne van den Boogaard

KOPIJ VOLGENDE STIP
De volgende Stip zal verschijnen op donderdag 8 maart.
Wij ontvangen de kopij hiervoor graag dinsdag 6 maart vóór
20.00 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking.

JEUGDDISCO STIPHOUT – 2 MAART
Op vrijdag 2 maart is er weer een jeugddisco in ’t Aambeeld
te Stiphout, ingang Kloosterstraat. Het begint om 20.00 uur en
eindigt om 22.00 uur. Het is bedoeld voor de jeugd vanaf groep
6 tot en met 14 jaar. De toegang is € 1,00 per persoon. Een
consumptie kost € 1,70.
Om toegelaten te worden heb je een pasje met foto nodig. Ga
naar onze website www.jeugddiscostiphout.nl, kies voor
pasje aanvragen en vul je gegevens in. Neem de pasfoto mee
naar de disco. Voor meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement verwijzen we naar de site.
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