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WELKOM
Hartelijk welkom aan Jan van Berkel, die is ingestroomd in
groep 6 bij juf Maike. We wensen je een fijne tijd op de St.
Trudoschool.

PERSONEEL
GROEP 6/7 KOMT OP TV
SCHOOLVOORSTELLINGEN
CITOTOETSEN
OUDERPANEL
FLADDERUURTJE
INLOOPSPREEKUREN
KALENDER
SCHOOLREISJE 2018
VAN HARTE GEFELICITEERD
KOPIJ VOLGENDE STIP
OPROEP VOOR DE COMMUNIEWERKGROEP
MOV STIPHOUT

5 juni
6 juni
8 juni
13 juni
18 juni
18-22 juni
20 juni

Basisschool St. Trudo
 (0492) 525391

2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7

Schoolvoorstellingen
Ouderpanel, aanvang 8:30 uur
Inloop gr. 1+2
Inloopspreekuur logopedie
Schoolreisje groep 1-7
Schoolkamp groep 8
Inloopspreekuur fysiotherapie

-1-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

31 mei 2018

PERSONEEL
Juf Lia heeft de eerste uitslag van haar onderzoeken gehad.
Omdat de uitslag niet helemaal duidelijk was, is er nog een
mammaprint gemaakt om de risico's voor de lange termijn beter
te kunnen inschatten. Afhankelijk van de uitslag zal dan het
vervolgtraject worden vastgesteld. De uitslag van dit onderzoek
is over ruim een week bekend. De voorlopige behandeling
bestaat uit een aantal weken bestraling en een hormoonkuur.
Wij hopen u in de volgende Stip meer te kunnen vertellen over
het verloop.
Vanuit de werkdrukmiddelen kunnen we komend jaar iemand
voor 0,4 wtf (werktijdfactor) benoemen. Deze formatieruimte
gebruiken we voor de uitvoering van zware zorg, het verder
invoeren van de rots-en-watertraining en een stukje eventmanagement. Met dit laatste bedoelen we dat twee leerkrachten de
vieringen voorbereiden. Daardoor blijft er voor leerkrachten
meer tijd over voor taken die horen bij het lesgeven.
Verder wordt er voor 0,6 wtf iemand toegevoegd aan ons team.
Dit is voor vervanging bij ziekte. Als er niemand ziek is, kan hij/
zij ondersteunende werkzaamheden voor de groepen verrichten.

GROEP 6/7 KOMT OP TV
Groep 6/7 heeft meegedaan aan een wedstrijd om deel te
kunnen nemen aan het programma "Lang leve de muziekshow".
Onlangs hadden ze daarvoor een auditie in Roermond. Fijn dat
een aantal ouders zorgde dat we daar met auto's naartoe
konden. Een jury waarin onder andere Edsilia Rombley zat,
heeft hun optreden beoordeeld. De uitslag was dat ze -als één
van de twee Brabantse scholen- door zijn naar het tv-programma. Binnenkort moeten ze naar Breda naar een geluidsstudio
waar een muziekband wordt gemaakt en er komt een filmploeg
naar school die een clip met de groep op gaat nemen. In het
nieuwe schooljaar gaan ze een dag naar Hilversum voor de
opnames van het programma. Het traject wordt in december
afgesloten met een kerstfestijn waar ook Koningin Maxima zal
komen. Nog veel voorpret dus en een knappe prestatie waar we
met z’n allen heel trots op zijn!

Basisschool St. Trudo
 (0492) 525391

-2-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

31 mei 2018

SCHOOLVOORSTELLINGEN
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt rond het
thema water. Aanstaande dinsdag 5 juni sluiten we dit af met
een mooie voorstelling in De Smed. 's Middags om 13:00 uur is
er een voorstelling voor de opa’s en oma’s en de ouderen van
Stiphout. Om 19:00 uur is de voorstelling voor alle ouders. De
slagwerkgroep van De Vooruitgang is er dan ook.

CITOTOETSEN
In deze periode van het schooljaar is het weer tijd voor de
junimeting van Cito. Het is altijd fijn als uw kind uitgerust naar
school komt, maar in deze periode zeker. Fijn als u afspraken
voor medische hulpverleners zoveel mogelijk in de middag plant,
of in overleg met de leerkracht.

OUDERPANEL
Woensdag 6 juni is er weer een ouderpanel. Elke ouder is daarbij welkom. We starten om 8.30u in de teamkamer. Volgend
schooljaar zal het ouderpanel op wisselende dagen zijn, zodat
ook ouders die op woensdag moeten werken de mogelijkheid
hebben om aan te sluiten. Onderwerpen die deze keer op de
agenda staan, zijn de muziekwedstrijd, Engels in het kader van
internationalisering en de plannen voor het nieuwe schooljaar.

FLADDERUURTJE
Volgende week hebben groep 1 t/m 5 weer een fladderuurtje.
In de diverse lokalen zijn een heleboel activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen. Het fladderuurtje is op donderdag 7 juni.

INLOOPSPREEKUREN
Op woensdag 13 juni is er een inloopspreekuur voor logopedie.
Het is vanaf 8:30 uur in de teamkamer.
Op woensdag 20 juni van 8.20 tot 9.00 uur is er een inloopspreekuur voor fysiotherapie. Heeft uw kind moeite met
motorische vaardigheden (zowel grove als fijne motoriek, bijv.
schrijven) of last van fysieke beperkingen, dan kunt u even binnenlopen voor advies.
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KALENDER
Net als andere jaren ontvangt u na de zomervakantie de nieuwe
schoolkalender. Voor de zomervakantie zullen we hem al digitaal
op onze site zetten.

SCHOOLREISJE 2018
Groep 1+2
Groep 1+2 gaan naar de Hooiberg in Bladel. Dit is een locatie
waar ze binnen en buiten kunnen spelen. De kinderen
verzamelen om 08:30 uur in de klas en de bus vertrekt om
09:05 uur. Zij worden tussen 15:40 en 15:55 uur terugverwacht. De kinderen krijgen onbeperkt drinken, friet en een
waterijsje. Ze hoeven dus zelf niks mee te nemen, behalve
misschien een stukje fruit.
Groep 3+4+5
Zij gaan naar Irrland in Kevelaer. De kinderen verzamelen om
08:30 uur in de klas en de bus vertrekt om 08:45 uur. Ze
worden tussen 17:00 en 17:15 uur terugverwacht. Het is de
bedoeling dat de kinderen zelf voor een lunchpakketje en
drinken zorgen. Op het park krijgen ze een ijsje. Denk ook aan
regenkleding bij slecht weer.
De kinderen lopen de hele dag in van tevoren samengestelde
groepjes en blijven bij hun begeleiders. Ze mogen niet zelfstandig rondlopen in het park. I.v.m. Water, zand en maisbak
graag extra kleding meegeven. De kinderen mogen niet met
natte of vieze kleding de bus in. Wij vragen u dringend om geen
zwemkleding mee te geven. In verband met de veiligheid is het
namelijk niet de bedoeling dat kinderen echt het water in gaan.
Groep 6+7
Zij gaan naar Toverland in Sevenum. De kinderen verzamelen
om 08:30 uur in de klas en de bus vertrekt om 09.15 uur. Ze
worden tussen 17:55 en 18:15 uur terugverwacht. Het is de
bedoeling dat de kinderen zelf voor een lunchpakketje en
drinken zorgen.
Denk ook aan regenkleding bij slecht weer.
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Algemene info
* Op 18 juni de auto niet aan de rand van de school parkeren op
de Gasthuisstraat, i.v.m. parkeerruimte bussen
* Wilt u de kinderen geen geld meegeven?
* De kinderen liever geen telefoon meegeven, indien dit wel
gebeurt, is het risico voor de ouders.
* Alle kinderen krijgen op deze dag een ijsje aangeboden.
* Er gaat per bestemming minimaal één ouder met auto mee.
Diegene heeft een trommel met EHBO-spullen bij zich.
* Kinderen krijgen op school een polsbandje om, met daarop
hun naam en de naam van de school.
* Doe geen teenslippers aan; er wordt veel gelopen en dit
levert blaren op.
* Smeer uw kinderen bij mooi weer goed in met zonnebrand.
* Denk aan de lunchpakketjes en voldoende drinken. Zeker bij
warm weer. Kijk hiervoor in bovenstaande lijst bij de desbetreffende groep wat voor uw kind van toepassing is. Evt. wat
fruit of een koekje is geen probleem, echter niet te veel.
* Naar de Hooiberg mogen begeleiders geen eten en drinken
meenemen. Daarom krijgen zij een frietje en 1 kopje koffie
of thee. Alle andere begeleiders dienen voor hun eigen lunch
te zorgen, maar krijgen wel 1 kopje koffie of thee aangeboden.
* Kijk voor de actuele terugkomsttijden regelmatig op Facebook of de site van de school.
Verder wensen wij alle kinderen, leerkrachten en begeleiders
veel plezier en een erg gezellige en hopelijk zonnige dag toe!
De schoolreiscommissie

VAN HARTE GEFELICITEERD
Gonnie Verhagen
Hannah Rhoe
Jules Hendrickx
Levi Reijnders
Deva van Boekel
Karlijn Raijmakers
Fons van der Vorst
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KOPIJ VOLGENDE STIP
De volgende Stip zal verschijnen op 14 juni. De kopij hiervoor
kan aangeleverd worden tot dinsdag 12 juni, vóór 20:00 uur via
Stip@trudoschoolstiphout.nl.

OPROEP VOOR DE COMMUNIEWERKGROEP
Wij zoeken vaders en
moeders die de communiewerkgroep willen versterken
voor het komende schooljaar
2018-2019. De communiewerkgroep bereidt de communicantjes voor op hun
grote dag. Natuurlijk worden
we ondersteund door diaken
Schepens van onze parochie.
We
werken
momenteel
samen met OBS De Lindt,
maar jaarlijks doen er ook
kinderen van andere scholen
uit de regio met onze werkgroepen mee. We organiseren vanaf januari 5 werkgroepen op zondagochtend.
We combineren de werkgroepen met een gezamenlijk ontbijt
en aansluitend actieve deelname in de H. Mis in de Trudokerk,
zodat de kinderen en de ouders een indruk krijgen hoe de mis
gevierd wordt. Ook als je kind pas in de komende jaren de
communie doet, ben je hartelijk welkom om bij onze werkgroep
te komen. Momenteel bestaat de werkgroep uit Debby van
Kemenade (OBS De Lindt) en Juliette Hendrickx van onze
school. We hebben het komende schooljaar zelf kinderen die
de communie doen en daarom zoeken we extra hulp, zodat we
op de dag zelf en ook in het daaropvolgende schooljaar het
draaiboek kunnen overdragen aan andere ouders. Neem gerust
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contact met ons op als je interesse hebt. Je kunt er
bijvoorbeeld ook voor kiezen om een paar keer mee te kijken
om een indruk te krijgen. Het is dankbaar werk, en het
resulteert altijd in een mooie feestelijke dag!
Contact via julietteclaessens@gmail.com of via Debby op
fantje20@hotmail.com.

MOV STIPHOUT
Beste kinderen en schoolteams van basisscholen De Lindt,
St. Trudo en Wilhelminaschool.
Het afgelopen jaar, 2017, hebben jullie van harte meegewerkt
aan de sponsorloop van de Stg. MOV Stiphout. Dankzij jullie
inzet hebben we het mooie bedrag van € 10.000 mogen
ontvangen. Dit bedrag is reeds besteed voor de aanleg van 2
waterputten voor 2 leefgemeenschappen: één in Noord Ghana
en één in Kenia. De mensen daar zijn blij dat ze de waterputten
inmiddels hebben. Daardoor hoeven ze geen grote afstanden
meer te lopen om water te halen en zijn ze verzekerd van
schoon en veilig drinkwater.
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