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VAN HARTE WELKOM
Inmiddels zijn Eva Bouwman en Wies van der Weijden al
ingestroomd bij juf Moniek in groep 1/2B. Thibo Verbunt, Tim
Bouwman en Sam Prijden zijn aan het instromen bij de juffen
Lia, Jeanne en Peggy in groep 1/2A.
Wij wensen hen allemaal een mooie tijd op de St.Trudoschool
toe.
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NIEUWJAARSWENS
Wij wensen iedereen alle goeds voor 2019 en we hopen dat we
er samen met u weer een mooi jaar van kunnen maken.

PERSONEEL
Op dit moment hebben we helaas veel te kampen met ziekte van
collega’s. Juf Lia is nog steeds herstellende van de gevolgen van
de behandelingen tegen borstkanker. Het gaat met kleine
stapjes vooruit. Juf Moniek herstelt nog van een zware
hersenschudding. Ook dit gaat met kleine stapjes vooruit.
Meneer Jan zit nog steeds in het revalidatieproces na zijn
hartinfarct. En deze week kregen we bericht dat er bij meneer
Paul een tumor in de darmen is vastgesteld. Tot duidelijk is wat
zijn behandelproces gaat worden is hij nog op school, maar
daarna moeten we er rekening mee houden dat hij langere tijd
uit de running zal zijn. Samen met het bestuur zijn we aan het
kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. Maar dat is
een pittige opdracht.
Er is gelukkig ook heel mooi nieuws te melden: we feliciteren juf
Sandra met haar zwangerschap!

OUDERGESPREKKEN GROEP 7
De uitslag van de NIO-toets wordt verwerkt door een extern
bedrijf. Helaas duurt het enkele weken voordat de uitslagen
verwerkt en besproken zijn met de groepsleerkracht. De
ouderavonden voor de groepen 7 zullen de eerste of tweede
week na de carnavalsvakantie plaatsvinden. Hierover wordt u
nog geïnformeerd.

GEZOCHT DEELNEMERS OUDERPANEL
Donderdag 24 januari is er weer een ouderpanel. Dit is een
inloopochtend voor alle ouders die graag op de hoogte zijn en
mee willen denken over de invulling en uitvoering van het schoolprogramma. Deze keer zal het met name over de communicatie
tussen de school en ouders gaan. Uw meningen en adviezen zijn
hierbij nodig en van harte welkom. We hebben deze keer
bewust een andere dag gekozen om ook andere ouders in de
gelegenheid te stellen deel te nemen. Het zou fijn zijn als er uit
alle groepen ouders vertegenwoordigd zijn. Er hoeft geen
voorbereiding te worden gedaan.
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STUDIEDAG
Maandag 28 januari is een studiedag. Dan zijn alle leerlingen
vrij. De leerkrachten werken die dag aan de rapporten.

CITO-TOETSEN
Op dit moment worden, verdeeld over enkele weken, in alle
groepen de middentoetsen van Cito afgenomen. Het zou fijn zijn
wanneer u eventuele afspraken voor uw kind(-eren) niet in de
ochtend plant.

RAPPORT KLEUTERS
Bij de kleuters zijn we overgestapt op een ander observatieinstrument. Hiermee sluiten we aan op het observatieinstrument
dat Spring gebruikt in de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Daardoor spreken we dezelfde taal en is de verslaglegging
herkenbaar voor ouders. We gaan dit overzicht ook gebruiken
voor het rapport, in combinatie met een apart blad over de
diverse ontwikkelgebieden. In het rapport zit een begeleidende
brief die nadere uitleg geeft.

PRENTENBOEK KLEUTERS
Binnenkort krijgen alle kleuters op de scholen in Helmond een
prentenboek aangeboden door de gemeente Helmond. De
gemeente doet dit om het belang van voorlezen onder de
aandacht van ouders te brengen. In het boek zit ook een
voorleeskaart met tips. Via deze link licht de wethouder dit
verder toe: https://www.youtube.com/watch?v=8vFCpZeNNl4

VAN HARTE GEFELICITEERD
Thibo Verbunt
Eva Bouwman
Tim Bouwman
Sam Prijden
Wies van Bragt
Floris van Oorschot
Quinten Bachrach
Victor van Vugt
Tess van Uden
Wies van der Weijden
Milou Vermulst
Anna van Diepen
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KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op donderdag 31 januari. De kopij
hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 29 januari.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
De redactie

CURSUSSEN VANUIT DE ZORGBOOG
Deze maand start de Zorgboog weer met een aantal leerzame en
interessante cursussen voor jonge ouders (zie bijlage).
Maandag 28 januari
Donderdag 7 februari
Dinsdag 19 februari
Donderdag 14 maart

Mindfulness voor jonge ouders
Eerst Hulp bij Kinderongelukjes
Waardevol communiceren met je kind
Reanimatie en AED bij Kinderen

JEUGDDISCO
Jeugddisco Stiphout – 18 januari: Lasershow
AGENDA 2019 – 15 februari (carnaval disco), 15 maart, 19 april,
24 mei & 21 juni
Op vrijdag 18 januari is er weer een jeugddisco in ’t Aambeeld
te Stiphout, ingang Kloosterstraat.
Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte
welkom vanaf (LET OP) 19:30 tot 21:30 uur.
De toegang is € 1,00 per persoon. Een consumptie kost € 1,70.
Voor meer informatie verwijzen we naar:
www.jeugddiscostiphout.nl
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DE ZORGBOOG: Cursusaanbod voor jonge ouders start vanaf januari 2019
Mindfulness voor jonge ouders
Het leven kan een stuk gemakkelijker worden als je beseft dat je gedachten geen feiten zijn.
Maak kennis met Mindfulness voor jonge ouders. De verandering die jij zoekt, zit altijd in jezelf.
Tijd voor jezelf nemen is het begin!
Start
Maandag 28 januari 2019
Tijd
20:00 - 21:30 uur
Aantal bijenkomsten
5 x 1,5 uur
Plaats
Helmond, Gen. Snijdersstraat 58

Eerste Hulp Bij Kinderongelukken
Weet jij hoe je moet handelen als er een huis-, tuin- en keukenongelukje gebeurt met je kind? Of kun je
handelen wanneer er sprake is van een noodgeval?
Start
Donderdag 7 februari 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
4 x 2 uur
Plaats
Beek & Donk, Otterweg 19 (De Regt)

Waardenvol communiceren met kinderen
Herken je dit gevoel: ‘Ik had op het laatst alleen nog maar het gevoel
dat ik politieagent moest spelen, in plaats van dat ik die leuke
moeder kon zijn’. Een ontspannen en open relatie met je kind zonder
ruzie en conflicten, is dat niet iets waar alle ouders naar verlangen?
Start
Dinsdag 19 februari 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
5 x 2 uur
Plaats
Helmond, Gen. Snijdersstraat 58

Reanimatie en AED bij Kinderen
Weet jij hoe te handelen wanneer je kindje bewusteloos raakt? Of hoe je de beste eerste hulp kunt
verlenen als je kindje reanimatie nodig heeft? Tijdens de cursus Reanimatie en AED bij kinderen leer je
rustig en adequaat te handelen in eerstehulpsituaties. En dat geeft een veilig gevoel.
Start
Donderdag 14 maart 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
1 x 2 uur
Plaats
Beek & Donk, Otterweg 19 (De Regt)
Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of contact
met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821. Voor aanmelden en de actuele prijzen zie
https://www.zorgboog.nl/folders-en-pdfs/jong-gezin/cursusdata.
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