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VAN HARTE WELKOM
Welkom aan Nick Verbakel, Dex Kusters en Kris Vogels die
instromen in groep 1/2 A bij de juffen Jeanne , Peggy en Lia
Wij wensen jullie veel plezier op de St Trudoschool.

KALENDER

Inloop ouders gr 1, 2 en 3
Lampionnenoptocht St. Maarten: 18.30 u
Inloop logopedie: 08:30 – 09:00 uur
Intocht Sinterklaas op tv
Intocht Sinterklaas Helmond
Fladderen gr 1 t/m 5

9 november
12 november
14 november
17 november
18 november
22 november
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PERSONEEL
Juf Nieke is inmiddels geopereerd aan haar voet. Haar voet zit
in het gips. De verwachting is dat juf Nieke vanaf de week van
26 november weer op school zal zijn.
Juf Lia werkt verder aan haar herstel. Zij werkt op dit moment
op maandag en dinsdag 2 uur per dag. De uren van juf Lia
worden langzaam weer opgebouwd.
Bij meneer Jan lopen nog steeds onderzoeken. Tot die tijd kan
hij nog geen werkzaamheden verrichten.

OUDERPORTAAL
De bug in de methodetoetsen is verholpen. U kunt de toetsresultaten van uw kind(eren) weer inzien.

LAMPIONNENOPTOCHT
Komende maandag vindt de jaarlijkse lampionnenoptocht weer
plaats. We vertrekken bij school om 18:30 uur met onze
lampionnen richting de Oude Toren. Daar is muziek en iets
lekkers voor bij het kampvuur.

INLOOPSPREEKUREN
Op 14 november vanaf 08:30 uur is er weer een inloopspreekuur
logopedie. Twijfelt u over de spraak van uw kind of is er
bijvoorbeeld mogelijk sprake van dyslexie, dan kunt u even
binnenlopen om uw vragen geheel vrijblijvend te bespreken.
Op woensdag 28 november vanaf 08:30 uur is het inloopspreekuur van de kinderfysio. Heeft uw kind problemen met de grove
of fijne motoriek, dan kunt u daar advies over inwinnen.

OUDERAVONDEN
Deze week waren weer de ouderavonden. Mocht u niet alles
hebben kunnen bespreken tijdens dit gesprek, maak dan vooral
een vervolgafspraak om uw vragen alsnog te stellen.

FLADDERUURTJE
Donderdag 22 november hebben de groepen 1 t/m 5 weer een
fladderuurtje. In alle lokalen van deze groepen zijn dan
activiteiten. Kinderen lopen rond en kiezen de activiteiten die
ze leuk vinden.
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VORMSEL
Op zondag 18 november doen enkele kinderen uit groep 8 hun
vormsel. Wij wensen hen een mooie viering en een fijne dag.

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
Als u nog 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 nog jongere kinderen
mogen al worden aangemeld. U kunt een aanmeldingsformulier
halen bij de directie/administratie. U kunt het ook downloaden
van onze website onder downloads/formulieren.

PLUSKLAS: CHANGE MAKER JUNIOR CHALLENGE
De plusklas heeft voor de herfstvakantie meegedaan met de
wedstrijd van Change Maker Junior. Ze hebben in groepjes oplossingen bedacht voor het plastic-probleem op de wereld. Zo
ontstond er de Terra 2.0 (een machine die petflessen recyclet),
de 96 Plastic (een prullenbak waar je gratis minuten wifi krijgt
als je er plastic ingooit) en het Plastic Exchange Project (hier
kun je plastic flessen inleveren in ruil voor een bamboe beker).
Vorige week werden we verrast door een lekkere slagroomtaart
met daarop het ontwerpblad van één van de finalisten: de
‘Plastic Exchange’. Het ontwerp van Luka, Anna en Fleur heeft
de finale bereikt. Zij mogen hun idee aanstaande zaterdag presenteren voor een jury in Amsterdam. Heel veel succes dames!

JAARVERGADERING OUDERRAAD
De jaarvergadering van de ouderraad is op dinsdag 27 november
2018. De vergadering vindt plaats op school en begint om 20:00
uur. Aanmeldingen hiervoor graag voor 21 november mailen aan
administratie@trudoschoolstiphout.nl
U bent van harte welkom!

KASCOMMISSIE
Voordat de jaarcijfers van de ouderraad over het afgelopen
schooljaar kunnen worden goedgekeurd, is eerst controle nodig
door de kascommissie. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar 2
ouders. Opgave graag voor 15 november a.s. via bovengenoemd
e-mailadres.
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OUDERBIJDRAGE
Vorige week hebben de kinderen een brief meegekregen, met
het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Mocht die brief
onverhoopt niet bij u terechtgekomen zijn, dan kunt u hem in de
bijlage terugvinden.

VAN HARTE GEFELICITEERD
Fleur Aben
Pim van Oorschot
Nick Verbakel
Heddy Biemans
Eve van Duijnhoven
Bart van Esdonk
Martijn van den Meulenhof
Siem Mooij
Willem van der Vorst
Matthijs Gerritsen
Borg Snijders
Lars Snijders
Dex Kusters
Kris Vogels
Ryan van Lieshout
Jan Hoogendam

10 november
10 november
11 november
14 november
17 november
17 november
18 november
18 november
18 november
19 november
19 november
19 november
19 november
19 november
21 november
21 november

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op 22 november. De kopij hiervoor
kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 20 november.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

MTB CLINIC
Op 18 november organiseert toerclub Stiphout haar jaarlijkse
veldtoertocht. Dit jaar wordt er bij deze toertocht een mtb
clinic georganiseerd voor jeugd van 7-12 jaar. De clinic is vanaf
10:00-12:00 uur.
Wat kun je verwachten? De clinic wordt gehouden met
medewerking van freestyle BMX rijder Bart Bazelmans. Hij
leert je springen, balanceren en bochtentechniek.
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Het andere deel bestaat uit een (begeleide) tocht door de
bossen. Tot slot is er een tijdrit over een uitgezet parcours.
Hier kun je de geleerde vaardigheden in praktijk brengen. Na
afloop ontvang je nog een goodiebag.
Let op:
-Helm is verplicht, indien je die niet hebt, kun je er een lenen*.
-Fiets: MTB, ook deze kun je eventueel lenen*.
-Van tevoren aanmelden via tcs.veldronde@tcstiphout.nl is
verplicht.
Wil je meedoen? Wees er dan snel bij, het maximaal aantal
deelnemers is 25 en vol = vol.
*Fietsen en helmen zolang de voorraad strekt.
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Helmond, 1 november 2018

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

Geachte ouders/verzorgers,
De oudervereniging ontvangt graag uw jaarlijkse bijdrage !
De oudervereniging van onze school houdt zich bezig met het organiseren en verzorgen van
diverse activiteiten waarbij het belang van uw kind(eren) centraal staat.
Zo organiseren wij, onder andere, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het carnavalsfeest.
Ook de lampionnen-, carnavals- en palmpasenoptocht, de avondvierdaagse en
sporttoernooien worden door de oudervereniging georganiseerd. Omdat de kinderen bij de
komende carnavalsoptocht niet meelopen, is de bijdrage ten opzichte van vorig jaar verlaagd.
Voor dit schooljaar is de bijdrage als volgt samengesteld:
1 kind op school
€ 15,00;
2 kinderen op school
€ 30,00;
3 of meer kinderen op school
€ 45,00.
Voor kinderen die tussen 1 januari 2019 en de meivakantie 2019 op school instromen,
wordt de helft van de bijdrage gevraagd:
1e kind op school
€ 7,50;
2e of meer kinderen op school: € 6,50.
Voor de kinderen die in of na de meivakantie 2019 instromen, wordt over dit schooljaar geen
eigen bijdrage gevraagd.
Wij zouden graag binnen 2 weken uw betaling tegemoetzien op rekening
NL06 RABO 0149 6047 93 t.n.v. Oudervereniging St. Trudo, onder vermelding van de vooren achternaam en de groep van uw kind(eren).
Als u daar de voorkeur aan geeft, mag u het bedrag ook contant in een envelop met naam van
uw kind(eren) afgeven bij Gonnie Verhagen of de leerkracht.
Deelname door uw kind(eren) aan door de oudervereniging georganiseerde activiteiten, kan
alleen plaatsvinden na betaling!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de oudervereniging,
Hans Couwenberg, penningmeester
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