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Auditie: Lang leve de Muziekshow
Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
JIBB Schoolbattle

PERSONEEL
Juf Lia is afgelopen dinsdag geopereerd. Ze heeft een borstsparende operatie gehad. De poortwachtersklier is verwijderd
en wordt nu onderzocht. Over een week verwacht zij daarvan de
uitslag en wordt het verdere beleid besproken.
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Meneer Jan is begonnen met fysiotherapie om zijn conditie
weer langzaam op te bouwen.

GROEPSINDELING 2018/2019
U bent van ons gewend in een vroeg stadium te horen welke
leerkracht er in een bepaalde groep staat. Op dit moment
kunnen we nog alleen de groepsverantwoordelijke doorgeven.
Het plaatje van alle duo-partners is nog niet klaar. Dit komt
omdat er ook nog vacatureruimte is vanuit extra middelen die
het rijk beschikbaar heeft gesteld. Dit proces loopt nog.
Groep 6 krijgt vandaag de verdeling mee naar huis voor het
komend schooljaar, omdat zij in twee groepen gesplitst gaan
worden.
Groep 1/2a juf Lia en juf Jeanne
Groep 1/2b juf Moniek
Groep 3
juf Nieke
Groep 4
juf Lidy
Groep 5
meneer Geert
Groep 6/7
juf Angeniet
groep 7/8
juf Maike
Zodra ook het totale plaatje bekend is, laten wij u dit uiteraard
weten.

VRIJ
Tweede Pinksterdag is een vrije dag.

CULTUURBLOK
In de bovenbouw is het derde cultuurblok van dit jaar weer
gestart. Deze keer zijn er drie blokken: gym, muziek (ritme op
de cajón) en een vreemde taal (Frans).

NASCHOOLS AANBOD
Inmiddels hebben twee groepen kinderen hun vierde les Spaans
gehad. Leuk om te zien dat kinderen nog voor een verlengde
lesdag kiezen wanneer zij het onderwerp interessant vinden.
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VISITATIE
Omdat we steeds kritisch willen blijven kijken naar ons onderwijs, hebben we 31 mei een visitatie van twee andere scholen
van ons bestuur. We kunnen zelf aangeven waar we graag willen
dat ze naar kijken. Wij willen meer eigenaarschap bij leerlingen.
Dat doen we bijvoorbeeld door de lessen op de tablet meer aan
te passen op persoonlijk niveau, door in de klas de doelen
zichtbaar te maken en door met kinderen in gesprek te gaan.
Ook ons cultuurblok en fladderuurtje zijn daar voorbeelden van.
Verder gaan de bezoekende scholen in gesprek met leerlingen
en leerkrachten. Wij gaan ook kijken bij de scholen die bij ons
komen en zo voorzien we elkaar van feedback.

JIBB SCHOOLBATTLE
Elke twee jaar organiseert Jibb een schoolbattle. Ook onze
school doet dit jaar weer mee. Kinderen kunnen elkaar aanmoedigen met het nieuwe spandoek dat de ouderraad voor ons heeft
geregeld.

INZAMELEN
Wist u dat u nog steeds oude kleding, batterijen en cartridges
kwijt kunt op onze school? Het inzamelen van deze spullen is
niet alleen goed voor het milieu. We verdienen er als school ook
nog een klein beetje geld mee.

AUDITIE
Groep 6/7 gaat vrijdag 18 mei in Roermond auditie doen voor
het programma “Lang leve de Muziekshow”. Ze hebben hard
gewerkt aan hun optreden waarbij ze een rap gaan uitvoeren.
Binnen een week krijgen ze bericht of ze één van de twee scholen zijn die namens Brabant doorgaan naar het tv-programma.
Dan wordt er een heuse clip opgenomen. Veel succes!
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HERINNERING BETALING SCHOOLREISJE 2018
Op 18 juni gaan groep 1 t/m 7 weer op schoolreis. In de Stip
van 19 april heeft een verzoek tot betaling gestaan. Mocht dit
aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan willen wij u vragen dit
alsnog over te maken naar NL25 RABO 0149 6610 02 t.n.v.
Basisschool St.Trudo Helmond o.v.v schoolreis “naam leerling”
(voor+achternaam). Het gaat om het bedrag van €20 per kind.
De kinderen van groep 8 gaan op kamp, dus die hoeven dit
bedrag niet te betalen.
Bedankt voor uw medewerking. De schoolreiscommissie

KANDIDATEN VOOR DE MR
Naar aanleiding van onze oproep in een vorige Stip, hebben zich
maar liefst 5 betrokken ouders gemeld. Hieronder stellen ze
zich aan u voor. Vandaag ontvangt u een mailtje met het
verzoek om vóór donderdag 24 mei op één van de kandidaten te
stemmen. De 2 leden met de meeste stemmen, zitten vanaf
augustus 2018 in onze MR.
Ilse Mannaerts
Hallo, Ik ben Ilse Mannaerts, moeder van Saar, Joep, Noor en
Wies van der Weijden. Saar, Joep en Noor zitten al op school
in groep 5, 3 en 2. In januari 2019 stroomt Wies in bij de
kleuters, ze zit nu nog op het Stippeltje.
Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik graag betrokken
ben, dus ook bij de school. Ik vind het leuk om mee te denken
en te praten over beleid en toekomst van de school.
Linda van de Laar
Hallo, Mijn naam is Linda van de Laar, ik ben getrouwd met
Carlo en samen hebben wij twee jongens, Stan (groep 8) en
Rick (groep 5). Ik ben werkzaam als gastouder en heb daardoor
veel contact met andere ouders. Ik heb veel interesse in wat
er speelt op school. Hoe de ontwikkelingen zijn op het gebied
van onderwijs en het integreren van alle mogelijke vormen van
kinderopvang en onderwijs samen op onze school. Ik vind het
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erg leuk om samen met de overige MR-leden te kijken hoe we
onze school succesvol kunnen houden. En hoe we ons kunnen
blijven verbeteren, hoe we kunnen aansluiten bij elk kind vind
ik het belangrijkste. Met als doel dat elk kind zich op deze
school welkom voelt en hier een fijne tijd kan hebben.
Sigrid Boogers
Mijn naam is Sigrid Boogers en ik ben de moeder van Joost
(groep 5) en Maud (groep 3). Ik ben 42 jaar en werk als Sr.
Accountmanager bij Infoland (softwarebedrijf). Ik adviseer
alle ziekenhuizen in Nederland over de inzet van software als
tool voor de borging van hun kwaliteitsprocessen. Ik zou graag
lid worden van de MR omdat ik me de komende 3 jaar graag
actief wil inzetten voor ‘onze’ school. Ik ben gewend om te
luisteren, kritische vragen te stellen om vervolgens al sparrend
mét de andere partij te komen tot een goed besluit. Dit is een
van de belangrijkste onderdelen van mijn werk in de afgelopen
20 jaar. Deze ervaring breng ik graag mee!
Olger van Gils
Mijn naam is Olger van Gils en ik ben de vader van Max en
Stine uit groep 1 en 2. Toen ik de oproep las voor MR-leden,
dacht ik meteen dat dit een mogelijkheid is om onder andere
iets meer voor de school te betekenen. Zelf ben ik vanuit mijn
werk (onderwijs) jarenlang lid van de MR geweest en ik spreek
uit ervaring dat ik weet hoe belangrijk een MR kan zijn als
vertegenwoordiging van ouders en team. Het lijkt mij interessant om mijn ervaring nu te gebruiken als lid van de oudergeleding om zo mijn steentje bij te kunnen dragen namens de
ouders van de school.
Brenda Mauer-van Hoof
Mijn naam is Brenda Mauer-van Hoof, getrouwd en moeder van
drie dochtertjes (Phileine, groep 3 / Eloïse, groep 1-2 / Rabèn,
PSZ 't Stippeltje).
Mijn achtergrond is divers, van docente Basisonderwijs tot
klassiek zangeres (Master of Music). Momenteel werk ik voor
de OMOsg Helmond als bovenschools Cultuurcoördinator. Een
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mooie uitdaging waarbij mijn hart voor kunst en cultuur
gekoppeld wordt aan de wens tot het in goede banen leiden en
structureren van een onderwijsorganisatie op verschillende
niveaus. Als potentieel MR-lid aan basisschool St.Trudo zou ik
de komende drie jaar actief betrokken zijn bij het wel en wee
van onze mooie school, waarbij ik namens ouders meedenk en
praat over onderwijsgerichte ontwikkelingen zoals gepersonaliseerd leren, cultuur en het zijn van een Brainportschool.
Mocht u meer over mij te weten willen komen, schroom dan
niet en spreek mij gerust aan!

BRUILOFT JUF WILLEKE EN SANDER
Wauw, wat hebben we een prachtige dag gehad! We willen
iedereen bedanken die deze dag met ons mee heeft beleefd!
Daarnaast een heel speciaal bedankje aan de lieve kinderen van
groep 5 en Ilse, Loes, Geert en Janne. Dankjewel voor jullie
aanwezigheid, de prachtige film en lieve woorden. We hebben
van elke seconde genoten! Willeke, Sander, Bart en Fenne
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VAN HARTE GEFELICITEERD
17 mei
20 mei
20 mei
21 mei
21 mei
25 mei
26 mei
26 mei
27 mei

Max Haans
Juf Angeniet
Jochem van Baal
Sam Driessen
Roos Vos
Emma van Hoof
Thijs Goudriaan
Pepijn van Leuken
Pleun Daniëls

KOPIJ VOLGENDE STIP
De volgende Stip zal verschijnen op donderdag 31 mei. Wij
ontvangen de kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 29 mei vóór
20:00 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking.

JEUGDDISCO STIPHOUT – 18 MEI
Op vrijdag 18 mei is er weer een jeugddisco in ’t Aambeeld te
Stiphout, ingang Kloosterstraat. Deze begint om 20.00 uur en
eindigt om 22.00 uur en is bedoeld voor de jeugd vanaf groep 6
tot 14 jaar. De toegang is € 1 p.p. 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.

JEUGDMUZIEKDAG OP ZONDAGMIDDAG 27 MEI
Op zondagmiddag 27 mei kunnen alle kinderen volop muziek
komen maken in De Warande. Tussen 14.00u en 17.00u is daar
de Kindermuziektuin waar je allerlei instrumenten mag
uitproberen. En om 15.30u is op het Caratpaviljoen een leuk
concert van 60 Helmondse muziekleerlingen en top-trompettist
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Eric Vloeimans. De groep repeteert overdag op de Trudoschool.
Een heerlijke zondagmiddag vol muziek en zelf klanken maken,
voor kinderen, (groot)ouders, parkwandelaars en alle andere
belangstellenden.
27 mei | 14.00 – 17.00u |
Stadspark De Warande | vrij entree

HOCKEYCLUB HELMOND:
Jongste Jeugd overspoeld met vriendjes en vriendinnetjes!
Kort voor de meivakantie mocht de jongste jeugd hun vriendjes
/vriendinnetje meenemen naar de training. En daar is dankbaar
gebruik van gemaakt! Meer de 50 (!) enthousiastelingen hebben
kennisgemaakt met de hockeysport. Dapper hebben zij hun
best gedaan en volop meegetraind, soms zelfs in de regen.
Hartstikke leuk dat jullie zoveel vriendjes en vriendinnetjes
hebben meegenomen. De eersten hebben zich al aangemeld
voor (nog) een (proef)training! Aanmelden en lid worden bij de
jongste jeugd, kan gedurende het hele seizoen.
Ook potentiële nieuwe funkeyers hebben de mogelijkheid om
een keer te komen proef-trainen. Op 19 mei van 9.30 tot 10.30
uur zijn kinderen uit groep 1 en 2 van harte welkom. Fieke
organiseert speciaal voor hen een FUNkey-introductietraining vol met leuke spelletjes. Zij kunnen zich aanmelden
via funkey@hchelmond.nl.
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