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PERSONEEL
Wij feliciteren juf Lidy met haar zwangerschap!

STARTTIJD ‘S MORGENS
Hoewel het een hele tijd best goed is gegaan, zien we op dit
moment dat veel kinderen bij het gaan van de tweede bel nog
niet in de klas zitten. Naast het feit dat het erg storend is voor
de klas als er kinderen later binnenkomen, missen de kinderen
vaak ook het begin van de instructie. Fijn als we er met zijn
allen weer voor kunnen zorgen dat alle kinderen om half negen
echt in de klas zitten.
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STUDIEDAG
6 December heeft het team weer een studiedag. Alle kinderen
zijn op die dag vrij. Het team heeft diverse onderwerpen op het
programma staan. We gaan aan de slag met mediawijsheid, en
mindfulness en we hebben een muziekworkshop.

SINTERKLAAS
De Sint is weer in het land. Ook op school zijn we bezig met het
Sinterklaasverhaal van het Sinterklaasjournaal. Binnenkort
komen er al een keer Pieten naar school en op 5 december zal
de Sint onze school ook weer bezoeken. Hij komt dan ’s morgens
aan in de Trudostraat. Ouders zijn van harte welkom om mee te
kijken hoe hij deze keer weer aankomt.

INLOOP KINDERFYSIO
Woensdag 28 november kunt u tussen 8.30 en 9 uur vrijblijvend
binnenlopen bij de kinderfysiotherapeut. De vragen kunnen heel
divers zijn, over zowel de grove als de fijne motoriek. Ook
schrijfproblemen horen bijvoorbeeld bij de fijne motoriek.

REMINDER
Op school zamelen we nog steeds batterijen, cartridges en oude
kleding in. De containers daarvoor staan achter bij de ingang
aan de sporthalzijde. Cartridges kunt u kwijt bij de conciërge.

SINT OP SCHOOL
De Sint en de Pieten hebben ons laten weten dat zij op 5
december een bezoekje aan onze school willen brengen.
De Sint komt rond 8:30 uur aan bij de hoofdingang. De kinderen
gaan eerst naar de eigen klas! Ouders (met broertjes/zusjes)
zijn van harte welkom om buiten te komen kijken tot de Sint
naar binnen gaat. Let u erop dat er geen auto’s in de
Trudostraat geparkeerd staan!

HERHAALDE OPROEP: KNUTSELMATERIAAL
Voor het knutselen op school zijn we op zoek naar allerlei
verschillende kleine doosjes zoals boterkuipjes en andere
bakjes. Het is fijn als deze schoon zijn. U kunt ze inleveren bij
meneer Geert. Eierdozen en wc-rollen hebben we voldoende.
Alvast bedankt!
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CHANGEMAKER CHALLENGE JUNIOR
Door Anna, Luka en Fleur
Wij zijn naar de Changemaker Challenge Junior geweest. Het
was in CIRCL, het duurzaamste gebouw van Nederland. Toen we
binnenkwamen, zagen we ons ontwerp geprint op een linnen doek.
Na de lunch kregen we uitleg.
Ons idee heet The Plastic Exchange en het werkt zo: als je 20
plastic flesjes verzamelt en inlevert bij de supermarkt, krijg je
een milieuvriendelijke bamboebeker. De flesjes mag je niet in de
winkel kopen. We moesten een prototype maken van ons idee.
Anna maakte een reclameposter en Luka en Fleur de
bamboebeker. Toen we klaar waren, moesten we presenteren.
Het ging supergoed!
De winnaar was Trash Bird (afvalvogel). Dat was een drone in de
vorm van een vogel die afval oppikt en in de vuilnisbak gooit.
Het was een fantastische dag!

VOORLEESKAMPIOEN
Maandag 19 november hebben Amy, Daan, Fleur, Fons en Sophie
het tegen elkaar opgenomen en gestreden om de titel
‘voorleeskampioen van de Sint Trudo’. De jury bestond uit alle
kinderen van groep 6-7-8, de juffen en stagiair(e)s. Sophie
kreeg de meeste stemmen in groep 6/7 en 7/8 en is onze
voorleeskampioen 2018.
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WINTER/KERST JEUGDDISCO 7 DECEMBER
Agenda 2019 – 18 januari – 15 februari – 15 maart
Na een zeer succesvolle en overweldigende jeugddisco in de
vorm van een heksenbal zijn we ons alweer aan het voorbereiden
op de tweede jeugddisco van dit schooljaar. Direct nadat de
Sint ons land heeft verlaten nodigen we jullie op 7 december uit
op onze winter/kerst jeugddisco inclusief sneeuw.
Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte
welkom vanaf (LET OP) 19.30 tot 21.30 uur.
Entree is 1 euro en consumpties kosten 1.70 euro.
Dus, zet je kerst/feestmuts op en kom gezellig swingen en
zingen. Wij hebben er weer zin in, jullie ook?

VAN HARTE GEFELICITEERD
Jans van Oorschot
Stine van Gils
Alicia Kager

23 november
2 december
3 december

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op 6 december. De kopij hiervoor
kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 4 december. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

DIVERSEN
“New Mkids”
Ben jij nieuwsgierig naar hoe een kledingstuk wordt gemaakt?
Wil jij kleding ontwerpen? Op papier, op een paspop totdat je
weet wat je voor jezelf wilt gaan maken. Je zoekt stoffen,
knopen, ritsen alles wat erbij hoort uit en samen met een
ervaren naaister maak je jouw ontwerpen op maat. Helemaal in
het nieuw! Ons thema is dit jaar “New Mkids”. De studio Jess7
is verhuisd naar een groot atelier in de Uilenburcht. Voor ons is
het ook nieuw en wij dagen jullie, meiden en jongens, uit om iets
nieuws te komen ontwerpen. Nieuw en origineel van top tot teen,
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want je zoekt ook schoenen en accessoires uit die je verder in
jouw stijl gaat oppimpen.
Er staat een fotoshoot gepland, je krijgt gratis dansworkshops
en tot slot loop je op de catwalk tussen publiek met veel ouders,
familie, vrienden en vriendinnen tijdens de feestelijke afsluiting
in de speeltuin Leonardus.
We gaan nu voor de 6e keer van start. Het programma is van 26
januari tot eind mei 2019. Het is steeds op zaterdag en je kiest
voor de ochtend of de middag.
Misschien ken je iemand die al een keer bij Mkids is geweest.
Het is heel leuk, spannend om op de naaimachine te werken,
leerzaam, gezellig, je inspireert elkaar en je staat straks trots
op de catwalk in jouw nieuwe creatie.
Alles is gratis, maar het is wel belangrijk dat als je jezelf
opgeeft je aan alle onderdelen mee gaat doen. Kom maar
op! Het inschrijfformulier vind je hierna.
Groetjes team Jess7
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