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PERSONEEL
Zoals al eerder in de Stip is aangegeven, liepen er nog
sollicitatieprocedures. Deze zijn inmiddels nagenoeg afgerond.
Hieronder ziet u welke leerkrachten er in de groepen staan en
op welke dagen.
Groep 1-2 A
Maandag, dinsdag en een aantal woensdagen: Juf Lia.
Een aantal woensdagen, donderdag en vrijdag: juf Jeanne.
Groep 1-2B
Juf Moniek, regelmatig zal zij een dagdeel uit de klas zijn
(gemiddeld ½ dag/week). Juf Angelique zal haar dan vervangen.
Groep 3
Juf Nieke op maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Silvia op dinsdag en woensdag.
Groep 4
Juf Lidy op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Sandra op donderdag en vrijdag.
Groep 5
Meneer Geert op maandag, dinsdag en vrijdag.
Juf Priscilla op woensdag en donderdag.
Groep 6/7
Juf Angeniet op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Cindy op dinsdag.
Groep 7/8
Juf Maike op maandag t/m donderdag.
De vrijdag moet nog worden ingevuld.
Diversen
Plusklas en pluswerk op maandag: juf Sandra.
Lichte zorg op het werkplein in de aula: meneer Paul op alle
dagen m.u.v. de donderdagmiddag.
Zware zorg: juf Willeke op maandag en woensdag.
Rots & Watertraining: juf Willeke en juf Nieke
Vervanging bij ziekte en ondersteuning op het werkplein: juf
Angelique.
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Ontwikkelingen techniek: meneer Geert op donderdag.
Mediacoach en diverse ondersteuning: juf Angeniet op dinsdag.
Juf Angelique kennen we al van de vervangingen in de
kleutergroepen. Juf Priscilla is nieuw. Zij heeft 14 jaar in
diverse groepen op de Dierdonkschool gewerkt. In een volgende
Stip zal zij zich wat uitgebreider aan u voorstellen.

INLOOP KINDERFYSIOTHERAPIE
De inloop kinderfysiotherapie van 20 juni komt te vervallen.

KALENDER OP DE SITE
Links onderaan op de site vindt u onze conceptkalender. Hier
kunt u bijvoorbeeld al zien wanneer de studiedagen in 2018/
2019 zijn. U zult ook zien dat we volgend jaar met Hemelvaart
de hele week vrij hebben. Voor diegenen die de eerste versie
van de kalender al gezien hadden: in de informatieavonden is
wat geschoven. Voor de groepen 4 en 7 is die nl. verzet naar
maandag 27 augustus.

OUDERBEDANKOCHTEND
Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een ouderbedankochtend. Alle ouders zijn dan van harte welkom. De groepen
zullen voor u optreden., dus houd 29 juni vrij. We starten om
11.00 uur in de aula. Vanwege de opnames van de videoclip van
groep 6/7 kan die groep die dag geen optreden verzorgen.

STUDIEDAGEN
Op maandag 25 en dinsdag 26 juni zijn er twee studiedagen.
Alle kinderen hebben dan vrij. Leerkrachten ronden op die
dagen de rapporten af, treffen voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar en spreken de leerlingen door met de nieuwe
leerkrachten.

DE MUZIEKCLIP VAN GROEP 6/7
Vrijdag 22 juni gaat groep 6/7 naar Den Bosch voor de geluidsopnames van hun clip i.v.m. hun komende deelname aan een tvprogramma. Een week later komen er cameramensen naar onze
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school om een clip met hen op te nemen. Na de zomervakantie
volgen dan de opnames in Hilversum. Wij houden u natuurlijk op
de hoogte wanneer het programma wordt uitgezonden.

VORMSEL
Op 23 juni vindt het vormsel plaats in de St. Trudokerk. We
wensen alle vormelingen een fijne viering toe.

FORMULIER TOESTEMMING FOTO/VIDEO
We hebben nog niet van iedereen het formulier "toestemming
foto/video" terug ontvangen. Denkt u eraan dit nog in te
leveren? Extra formulieren zijn bij Gonnie/Heddy op te halen.

GROEP 7/8: KLIEN-IT / HAPPY KIDS
Op donderdagmiddag 28 juni krijgen de leerlingen van groep
7/8 een gastles van Rosa Kuipers. Het hergebruik van
menselijke urine en fecaliën spreekt tot de verbeelding van
velen. Tijdens de workshop HAPPYkids gaan de kinderen
hergebruikte urine gebruiken om geluksklavertjes te laten
groeien. Wij zijn erg benieuwd wat we allemaal gaan leren en te
weten komen over dit proces.

SCHOOLKAMP GROEP 8
Vertrek: Maandag 18 juni vanaf de voorspeelplaats van school.
Graag om 10:00 uur aanwezig zijn (vertrek rond 10.15 uur).
Terugkomst: vrijdag 22 juni, de verwachte aankomsttijd zal op
de facebookpagina van de school te vinden zijn. Vorig jaar
waren we rond 12:00/12:30 uur weer terug.
Let op! We gaan op de fiets naar Hoogeloon: wilt u ervoor
zorgen dat de fietsen technisch in orde zijn? Kinderen dragen
dichte schoenen of sandalen op de fiets. Geen slippers i.v.m.
veiligheid. Kinderen moeten goed met de voeten aan de grond
kunnen. Valpartijen in het verleden werden veroorzaakt door
kinderen met een te grote fiets.
Bagage: inleveren op vrijdag 15 juni tussen 08:00 en 08:30 uur.
Kinderen zetten de bagage in de aula en wachten dan buiten
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tot de bel gaat. Ophalen van bagage op vrijdag 22 juni meteen
na terugkomst op school. Dit is vaak halverwege de ochtend.

SCHOOLKAMP PUTTEPOST GROEP 8
Tijdens het schoolkamp wordt er door de leiding dagelijks een
verslag gemaakt van de dag. De leerlingen schrijven ook elke
dag een kort verslag van alle belevenissen in hun kampboek. Van
al deze verhalen en foto’s wordt elke dag een Puttepost
gemaakt: deze wordt gepubliceerd op de website van school
www.trudoschoolstiphout.nl. Zo kan iedereen meegenieten van
alles wat we samen meemaken.

MUSICAL GROEP 8
Dinsdag 3 juli om 13:30 uur en woensdag 4 juli om 11:00 uur
zijn de uitvoeringen voor de opa’s en oma’s, ooms en tantes,
oudere broers en zussen enz. Ook zullen de andere leerlingen
van onze school aansluiten bij een van deze twee tijden.
Op donderdagavond 5 juli om 19:00 uur zal de uitvoering zijn
voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Het is niet de bedoeling dat er op dit tijdstip andere belangstellenden aansluiten. Na de musical nemen we samen afscheid van de leerlingen
en hebben we nog een gezellig samenzijn.

UITGLIJDEN GROEP 8
Op vrijdag 6 juli na de pauze zullen we samen het schooljaar
afsluiten. Aansluitend zullen de leerlingen van groep 8 voor de
laatste keer de school uitglijden. Juf Gonnie zal ze dan nog een
laatste keer toespreken. De leerlingen glijden uit het raam van
groep 8, lopen door de lange rij van ouders en leerlingen en dan
zijn ze klaar voor hun nieuwe uitdaging op de middelbare
school. Het is erg leuk als er van iedere leerling van groep 8
ten minste een ouder en/of grootouder is.

Basisschool St. Trudo
 (0492) 525391

-5-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

14 juni 2018

BERICHT VAN DE MR
We willen iedereen bedanken die gestemd heeft op de
kandidaten voor de MR. Ilse Mannaerts en Sigrid Boogers
hebben de meeste stemmen gekregen en zitten vanaf augustus
2018 in de MR.
We willen als MR ook wat zichtbaarder worden binnen de
school. Vandaar dat de agenda voor de vergaderingen voortaan
gepubliceerd zal worden in de Stip.
Agenda MR-vergadering donderdagavond 14 juni 2018:
1. Opening
2. Personeel
3. Doorkijk nieuw schooljaar
4. Werkdrukmiddelen
5. Leerlingenaantal
6. Scholing MR-start
7. Nieuwe vergaderdata 2018/2019
8. Rondvraag
9. Sluiting

VRIJWILLIGER SPORTTOERNOOIEN
Beste ouders,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dit is een
oproep voor een vrijwilliger !
Als u van de schrik bekomen bent, lees dan eens rustig verder.
Sinds jaar en dag worden er voor scholen sporttoernooien en
sportactiviteiten georganiseerd. De interne voorbereidingen
worden door deze vrijwilliger uitgevoerd. U moet hierbij
denken aan opgave, teamindeling, communicatie en het voorbereiden van de sportkleding.
De taken van de sportcommissie zijn de afgelopen jaren met de
komst van JIBB drastisch teruggelopen. De enige toernooien
die nog standaard op de agenda staan, zijn het herfst- en mei
voetbaltoernooi. Er is een draaiboek beschikbaar voor deze
toernooien en we regelen een goede overdracht. De sportcommissie maakt onderdeel uit van de ouderraad.
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Uw profiel:
- u vindt het leuk als kinderen beginnen te juichen wanneer u
een klas binnenloopt omdat ze weten dat er weer een
toernooi aankomt;
- u vindt het prettig om met sympathieke mensen uit de
ouderraad samen te werken;
- u vindt het geen probleem om slechts 4 keer per jaar met
die mensen te vergaderen;
- u slaapt beter met de gedachte dat u een kleine bijdrage
levert op de school van uw kind.
- u heeft minimaal twee periodes per jaar enkele uren de tijd.
Het niet zijn van een totale chaoot is een pré.
Even serieus nu, dit is een kleine taak, dit kan iedereen. Kom
maar op met die aanmeldingen, eerst een vraag stellen mag
natuurlijk ook.
De sportcommissie:
- Han van de Poel: 06-37 35 22 44 j.poel95@upcmail.nl
De ouderraad :
- Brendy Lintermans brendylintermans@gmail.com

TERUGBLIK WANDELVIERDAAGSE 2018
Wederom kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
wandelvierdaagse dit jaar! Met een record aantal inschrijvers
van de Trudo, ruim 80, en een nog grotere opkomst aan ouders,
was het een gezellig samenzijn met elkaar. Allemaal in het
groen maakte een mooi clubje bij elkaar. Op de pauzeplaats,
verzorgd dit jaar door Harm en zijn jeep, hadden we heerlijke
appels en peren (met dank aan Jan Manders fruit, beschikbaar
gesteld tegen kostprijs!) als gezond tussendoortje. Op
donderdag werden we zelfs verrast door ijsjes onderweg. Elke
dag zijn we begeleid door een of meerdere juffen of meesters
die een route meeliepen, altijd zeer leuk voor de kindjes.
Fantastisch dit jaar was ook zeker de grote opkomst voor de
bloemenintocht. Door ons nieuwe spandoek, beschikbaar
gesteld door de ouderraad, waren we goed herkenbaar als
school. Onder begeleiding van luid gezang, ingezet door Meneer
Geert, die we al eerder op de scooter in actie hadden mogen
zien, namen we het herdenkteken in ontvangst op het Bosco-
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tondoplein. Geweldig, voor ons als organisatie, en zeker ook als
goede PR voor onze school!
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers van school bedanken
voor het bezetten van het startbureau (Harry en Sabine) en
ranja schenken (Walter, Jolien, Annie, Kim, Lieke) en de
voorbereiding (Bregje). Met zoveel hulp is elke organisatie een
feest! We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen
en we er samen weer een leuk evenement van kunnen maken.
Voor het organiseren van de vierdaagse vanuit Stiphout is ook
dit jaar weer de oproep gekomen. Wie o wie vindt het leuk om
het startbureau vanuit Stiphout (mede) te organiseren?? De
werkzaamheden omvatten een aantal keer vergaderen per jaar
waarin de routes worden besproken, het controleren van de
routes wordt verdeeld, verkeersregelaars moeten worden
gevraagd en ingedeeld en de bemanning van het startbureau
(eenmaal vooraf en op de dagen van de vierdaagse) moet
worden geregeld. Vele handen maken licht werk en als er van
elke school iemand helpt, dan kunnen we er samen weer iets
moois van maken voor de 60ste editie vanuit Stiphout!
Aanmelden graag voor 1 augustus bij
- Folker Vink (06 28 29 06 51 of f.vink43@upcmail.nl ;
- of bij een van ons: Brendy en Miranda (namens de OR).
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SCHOOLFOTO'S
Op 15 mei begonnen 2 enthousiaste fotografen aan de opgave
om van alle kinderen en leraren moderne schoolfoto's te
maken. De planning was goed, alles verliep zeer gesmeerd.
Klassen waren keurig op tijd aan de beurt en leraren werden
tussendoor gefotografeerd, net als de broertjes en zusjes.
Na drie uur was er nog de gelegenheid voor broertjes en
zusjes die niet (allemaal) op school zitten om samen op de foto
te gaan, dit verliep ook erg vlot. Hopelijk is iedereen tevreden
met al die de knappe kids op de foto!
Jolien Vink (ouderraad)

VAN HARTE GEFELICITEERD
Jasmijn Bouwman
Ties Habraken
Selena Tomson
Noor van der Weijden
Juf Nieke

19 juni
21 juni
21 juni
26 juni
27 juni

KOPIJ VOLGENDE STIP
De kopij voor de volgende en tevens laatste Stip van dit
schooljaar, dient op 26 juni vóór 20:00, bij de redactie binnen
te zijn via email stip@trudoschoolstiphout.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
De redactie
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KORTE CURSUS TONEELSPELEN
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert vanaf 14 juni
voor kinderen en jongeren een korte cursus toneelspelen.
Altijd al toneel willen leren spelen? Vanaf 14 juni kun je 4
lessen volgen om te kijken of acteren iets voor je is.
Data:
donderdag 14, 21, 28 juni en 5 juli 2018.
Tijden: kinderen 6 t/m 11 jaar: donderdag van 16.00 tot 17.00
uur. Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: donderdag van
17.15 tot 18.45 uur.
Voor meer informatie: neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44 36 92 88 / laviniagermano@annatheater.nl.
Zie ook www.annatheater.nl, rubriek Jeugdtheaterschool
Deze cursus is voor kinderen uit de groepen 7 en 8 GRATIS!
De actie is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond (1 min vanaf station),
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

KINDERUNIVERSITEIT VAN TILBURG UNIVERSITY
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit een aantal
colleges voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University
laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennismaken met
de wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die
alles over het collegeonderwerp afweten. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen deze colleges. Deze colleges worden zeer
enthousiast ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/
begeleiders, de scholen en natuurlijk door de hoogleraren.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor
het kindercollege voor komende schooljaar kan via
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit.
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