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VAN HARTE WELKOM
Wij verwelkomen Thijn van Hoof en Abigail Smulders op onze
school. Abigail gaat meedoen in groep 1/2B bij juf Moniek; Thijn
stroomt in bij juf Lia, juf Jeanne en juf Peggy in groep 1/2A.
Wij wensen hen allebei een mooie tijd op de St.Trudoschool toe.
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Adviesgesprekken groep 8
MR-vergadering
Open dag VO-scholen

PERSONEEL
U heeft allemaal een mail van juf Gonnie ontvangen waarin zij
aankondigde met ziekteverlof te gaan. We wensen juf Gonnie
een spoedig herstel toe.
Om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor de kinderen met
dezelfde kwaliteit door blijft gaan, zijn de meeste taken van
Gonnie inmiddels verdeeld over het team.

Basisschool St. Trudo
 (0492) 52 53 91

-1-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

31 januari 2019

Van het bestuur hebben we de toezegging gekregen dat Pieter
van Wetten en Niels Bevers, directeur resp. adjunct-directeur
van de Dierdonkschool, een aantal taken die andere ervaring en
kennis vragen, op zich gaan nemen.
De vervangster voor juf Moniek, juf Anne, is deze week
begonnen. Zij zal vanaf volgende week fulltime aanwezig zijn.
Juf Moniek zal er zelf ook regelmatig zijn.

STUDIEDAG
Op de studiedag van afgelopen maandag hebben leerkrachten
aan de rapporten gewerkt.

VERLENGING PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL
Het predicaat Excellente
School is verlengd. Daar
zijn we heel erg trots op.
Het team heeft hiervoor
van de ouderraad een
heerlijke taart gekregen.
Hartelijk dank hiervoor!
BOERENBRUILOFT
Wist u dat onze school een boerenbruidspaar rijker is? Op
zondag 24 februari zullen Cor van Lierop en Ine Bouwman, onze
conciërge, in de onecht verbonden worden. Om 12.15 uur gaan
we met een groot aantal personeelsleden naar Ine en Cor om
hen bij de optocht oude stijl door Stiphout te begeleiden. Ook u
bent daarbij van harte welkom. Om 13.30 uur begint de receptie
van het boerenbruidspaar in De Kurref.

REMINDER AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
Als u kinderen heeft die nog niet op school zitten, denkt u er
dan aan dat u ook voor deze kinderen een aanmeldformulier
moet invullen? Dit geldt in ieder geval voor de kinderen die
geboren zijn in de periode juli 2015 t/m juli 2016. Zij worden
volgend schooljaar immers vier jaar. Ook jongere kinderen
mogen al worden aangemeld. U kunt een aanmeldingsformulier
ophalen bij de administratie of downloaden van onze website.
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KEUZE EN AANMELDEN VO
De leerlingen van groep 8 krijgen op maandag 4 februari het
schooladvies. Op zondag 10 februari zijn, tussen 11:00 en 15:00
uur, de open dagen van de middelbare scholen in Helmond.
Aanmelden voor het VO moet op dinsdag 12 maart en woensdag
13 maart tussen 15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Het is
belangrijk dat u bij het aanmelden het adviesformulier, dat u
tijdens het adviesgesprek krijgt, meeneemt.

SCHOLENBEZOEK GROEP 8
Groep 8 heeft vandaag een bezoek aan het Carolus Borromeus
College gebracht. Dit was het laatste scholenbezoek.

VOORLEESWEDSTRIJD HELMOND GROEP 7/8
Onze voorleeskampioen Sophie de Jonge mag op 12 februari de
strijd aangaan om voorleeskampioen van Helmond te worden. We
gaan met de hele klas mee om Sophie aan te moedigen en te
luisteren.

AGENDA MR-VERGADERING
De agenda van de MR-vergadering van donderdag 7 februari ziet
er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Begroting
5. Beleidsplan Rekenen
6. Zelfevaluatie Brainportschool
7. Rondvraag
8. Sluiting
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte
welkom om te komen luisteren. De vergadering is op school en
begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. U kunt zich van
tevoren aanmelden bij juf Sandra.

VAN HARTE GEFELICITEERD
Pien van Oorschot
Joep van der Weijden
Jinte van den Bogaard
Thijn van Hoof
Abigail Smulders
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Aukje de Vries
Vince de Veer

11 februari
12 februari

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op donderdag 14 februari. De kopij
hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 12
februari. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
De redactie

KINDERUNIVERSITEIT TILBURG UNIVERSITY
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg
University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep
6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges vinden
plaats op de campus van Tilburg University. Het eerstvolgende
college is op woensdagmiddag 20 februari van 15.00-16.00 uur.
De inschrijving hiervoor is net geopend. Het college wordt
gegeven door hoogleraar Mensenrechten Nicola Jägers en heeft
als onderwerp ‘Leven zonder paspoort?’. Meer informatie over
de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op
de website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
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