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Ouderbedankochtend, 11:00 uur
Musical groep 8 voor iedereen, 13:30 uur
Musical groep 8 voor iedereen, 11:00 uur
Musical groep 8 voor ouders, 19:00 uur
Laatste schooldag: optredens Trudo’s
Superkids en uitvliegen, vanaf 10:30 uur
Eerste schooldag schooljaar 2018/2019

20 augustus

PERSONEEL
Het is nog niet bekend wie de vrijdagen in gaat vullen bij juf
Maike in groep 7/8. Zodra dit duidelijk is, zullen we dit mailen
aan de ouders van die groep.
Juf Lia heeft inmiddels de uitslag van haar mammaprint. Daaruit
blijkt dat zij geen chemokuur hoeft. Juf Lia is nu bezig met
bestralingen en start daarna met een hormoonkuur. We kunnen
nog niet inschatten hoe lang het herstel zal duren. Daarom is er
via het bestuur al vervanging geregeld voor juf Lia voor na de
vakantie. Juf Peggy zal juf Lia gaan vervangen.

Basisschool St. Trudo
 (0492) 52 53 91

-1-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

28 juni 2018

Juf Gonnie krijgt 11 juli een nieuwe heup, nu aan de linkerzijde.
Naar verwachting zal zij bij de start van het schooljaar weer
voldoende hersteld zijn om haar werkzaamheden op te pakken.

OUDERBEDANKOCHTEND
Komt u vrijdag 29 juni om 11:00 uur ook gezellig naar de ouderbedankochtend? Alle groepen (m.u.v. groep 6/7) zullen in de aula
voor u optreden.

KALENDER
Op de startpagina van onze site staat links onderaan de kalender voor het nieuwe jaar. Daarop kunt u bijvoorbeeld al zien
wanneer de informatieavonden, studiedagen en vakanties zijn.
In de week na de zomervakantie krijgt u de gedrukte versie.

SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP
Ook dit jaar gingen alle kinderen weer op kamp of op schoolreis.
Fijn dat we weer een beroep konden doen op u als ouder om dit
mogelijk te maken.

DOORSCHUIFMIDDAG
Volgende week donderdagmiddag gaan alle kinderen even naar
de nieuwe groep en de nieuwe juffen/meester. In diverse
groepen zullen ook nieuwe kinderen zijn. Er zijn in alle groepen
namelijk zij-instromers (door bijvoorbeeld een verhuizing).

VERDELING GROEPEN OVER DE LOKALEN
Volgend schooljaar verandert er weinig in de verdeling van de
groepen over de lokalen. Alleen groep 3 en groep 4 wisselen van
lokaal. Daardoor heeft groep 3 wat meer mogelijkheden voor
hoekenwerk op de gang.

LAATSTE SCHOOLDAG
Op de laatste schooldag vieren we dat het jaar erop zit en dat
de zomervakantie begint. Rond half 11 starten we buiten, aan de
zijde van de sporthal, met de optredens. Nadat alle optredens
geweest zijn, zwaaien we groep 8 uit. Zij vliegen na 8 jaar uit
naar het voortgezet onderwijs en mogen nog 1x via de glijbaan
de school verlaten. Ook de kleuters glijden deze ochtend uit.
Zij doen dit op de kleuterspeelplaats tussen 12:00 en 12:30 uur.
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GYMSCHOENEN
Mocht u in de vakantie voor uw kind(eren) nieuwe gymschoenen
gaan kopen, dan is het verstandig om voor de kinderen die nog
niet zelf kunnen strikken, geen veterschoenen te kopen. Ook
liever geen balletschoentjes in verband met de veiligheid. Verder is het belangrijk erop te letten dat de zolen geen strepen
achterlaten op de speelzaalvloer (dus geen zwarte zolen). Zolen
met een beige (spek)zool zijn i.v.m. de grip het fijnst.

VAKANTIE
Mocht u in de vakantie ongeregeldheden zien rondom de school,
dan kunt u altijd contact opnemen met juf Gonnie. Dit kan via
mail g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl of tel. 06-52 61 83 53.
Maandag 20 augustus begint de school weer.
Wij wensen u allemaal een fijne vakantie, geniet ervan!

MUSICAL GROEP 8
De voorstellingen voor opa’s en oma’s, oudere broers en zussen
en anderen belangstellenden zijn op dinsdagmiddag 3 juli om
13:30 uur en woensdag 4 juli om 11:00 uur. De andere groepen
sluiten bij deze voorstellingen aan.
Donderdagavond 5 juli om 19:00 uur treedt groep 8 op voor de
eigen ouders. De afscheidsavond op donderdag is alleen voor
ouders bestemd. Na de musical neemt het team afscheid van
groep 8 en hebben we nog een gezellig samenzijn met hen.
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ANDERE SCHOOLTIJDEN GROEP 8
Donderdagmiddag 5 juli is groep 8 vanaf 14:00 uur vrij in
verband met het doorschuiven van de groepen (zie hiervoor). Zij
krijgen nog te horen hoe laat ze donderdagavond aanwezig
moeten zijn.
Vrijdagmorgen 6 juli verwachten wij groep 8 om 10:00 uur op
school.

TRUDO’S SUPERKIDS
Beste kinderen, ouders, opa’s en oma’s,
Volgende week vrijdag is het al weer de laatste schooldag van
dit schooljaar! Het is een traditie dat wij deze feestelijk met
elkaar afsluiten.
Alle kinderen hebben deze week een briefje mee naar huis
gekregen waarmee ze zich kunnen inschrijven voor een
optreden. Alles mag: een dansje, een liedje, een instrument, een
goocheltruc… Samen, alleen, of misschien wel met je ouders….
We zijn benieuwd!
Het briefje graag uiterlijk vrijdag 29 juni inleveren.
Na de optredens is er voor alle ouders een drankje op het
schoolplein. Wij hopen op een grote opkomst om zo samen de
zomervakantie in te luiden!

MATERIALEN GEZOCHT
Voor techniekactiviteiten
zijn wij op zoek naar:
- een groot bord met
gaatjes, dit wordt ook
vaak gebruikt als
bedbodem.
- een midgetgolfclub voor kinderen.
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KLEUTERINGANG
Wij verzoeken de ouders die onder schooltijd de school in
willen, gebruik te maken van de hoofdingang aan de St. Trudostraat en niet van de ingang aan de speelplaats van de kleuters.
De hoofdingang is altijd open.
In de praktijk moeten pedagogisch medewerkers van Spring
anders te vaak hun werkzaamheden onderbreken. De
hoofdingang is altijd open.

VAN HARTE GEFELICITEERD
Rick van de Laar
Meneer Paul
Cas Bartels
Julia Vermeulen
Raffaëla Burhenne
Laura Adriaans
Lauren Rhoe
Olivia van Oorschot
Saar van der Vorst
Levi Verbeek
Nikki van Uden
Yutao Zhan
Marijn Geurtz
James Smulders
Emma Dings
Vicenzo Visser
Bing ten Cate
Lotte Dijckmans
Milan Schrijver
Juf Willeke
Feline Aben
Quint Lebbink
Sophie de Jonge
Lars van de Wassenberg
Juf Moniek
Joost Remers
Fenna Verkampen
Berend Kuijper
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Duuk Vink
Juf Ine
Just Lebbink
Valerie Vermulst
Juf Lidy

15 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus

KOPIJ VOLGENDE STIP
De kopij voor de volgende en tevens eerste Stip van het nieuwe
schooljaar, dient op 21 augustus vóór 20:00 uur, bij de redactie binnen te zijn via e-mail stip@trudoschoolstiphout.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking, fijne vakantie!
De redactie
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Donderdag 9 augustus
14.30 - 15.45 uur
Workshop Speel en zing
mee met Boer Boris
gaat naar zee!
Voor kinderen van 4 t/ m
7/ 8 jaar. Tickets € 2,-

Donderdag 26 juli
14.30 - 16.00 uur
Workshop Vakantie
naar de sterren
Vanaf 6 jaar. Tickets € 2,Dinsdag 31juli
14.30 - 15.30 uur
Workshop Mad Science
Che-mysterie
Vanaf 8 jaar. Tickets 2,-

Woensdag 15 augustus
15.00 - 15.30 uur
Voorlezen op woensdagmiddag
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
Gratis entree!

Woensdag 1augustus
15.00 - 15.30 uur
Voorlezen op woensdagmiddag
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
Gratis entree!

En….heb je ook al gehoord van
onze ZOMERLEZEN ACTIE?
Duik met een boek de zomer in
en spaar in juli en augustus voor
een gratis ﬁlmkaartje waarmee
je in september naar een ﬁlm
kunt gaan bij jou in de buurt!

Donderdag 2 augustus
14.30 - 15.45 uur
Workshop Maak je
eigen schilderij met taal
Vanaf 6 jaar. Tickets 2,Dinsdag 7 augustus
14.30 - 15.30 uur
Workshop Versier
je eigen linnen tas
Vanaf 6 jaar. Tickets 2,Woensdag 8 augustus
15.00 - 15.30 uur
Voorlezen op woensdagmiddag
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.
Gratis entree!
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