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WELKOM
Van harte welkom aan Tom Bloks die zal beginnen in groep 1/2 B
bij juf Moniek. en aan Noud Meulendijks die 17 december start
in groep 3 bij juf Nieke en juf Silvia. Wij wensen jullie een fijne
tijd toe op de Trudoschool.
SPELEN NA SCHOOLTIJD
SINT/KERST
INFORMATIEAVOND GROEP 7
KERSTDINER DONDERDAG 20 DECEMBER
KERSTDINER
KERSTPAKKETTEN
TYPECURSUS
BEZOEK OORLOGSMUSEUM GROEP 7/8
WERELDORIENTATIE GROEP 6-7-8
TASSENBAKKEN IN DE GANG 6-7-8
MR-VERGADERING
HERDERTJESMIS EN KERSTMIS VOOR KINDEREN
VAN HARTE GEFELICITEERD
KOPIJ
ANNATHEATER
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Gr. 7/8 Bezoek oorlogsmuseum
Gr. 7: 19.30 uur infoavond adviestraject
Menu-kerstbal meenemen
Gr. 1/2 Inloop ouders
Kerstviering op school
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SPELEN NA SCHOOLTIJD
Veel kinderen spelen na schooltijd op het schoolplein. Op zich is
dat geen probleem, zolang er zorgvuldig met de ruimte wordt
omgegaan. Wat we wel horen is dat het in de omgang met elkaar
niet altijd goed gaat. Omdat er na schooltijd geen toezicht op
het plein is, spelen kinderen dan op eigen verantwoordelijkheid.
Wellicht kunt u met uw kind een gesprek hebben over hoe te
handelen als er iets gebeurt wat uw kind niet fijn vindt.
SINT/KERST
Gisteren hadden we weer een fijne Sinterklaasviering. In de
bovenbouw hadden de leerlingen goed hun best gedaan op de
surprises en de ouderraad heeft ervoor gezorgd dat er voor de
kinderen in de andere klassen allemaal een klein cadeautje was.
Nu de Sint weer vertrokken is, maken we ons op voor het
kerstfeest. Alle klassen hebben weer een kerstboom staan. De
kerstviering is donderdagavond 20 december om 18:00 uur.
Verderop leest u hierover meer.
INFORMATIEAVOND GROEP 7
De ouders van groep 7 hebben via de mail een uitnodiging gehad
voor de informatieavond over het schoolkeuzetraject. Op deze
avond leggen wij uit hoe het traject op school verloopt, om
uiteindelijk in groep 8 tot een goed schooladvies te komen. In
groep 7 kan daarvoor een extra test worden afgenomen die ons
extra informatie geeft over wat in aanleg de capaciteiten van
uw kind zijn. Op deze avond krijgt u een formulier, waarmee u
aan kunt geven of u wilt dat uw kind onder schooltijd meedoet
aan het extra onderzoek.
KERSTDINER DONDERDAG 20 DECEMBER
Op donderdag 20 december is de jaarlijkse kerstviering voor
alle klassen. Wij verwachten alle kinderen om 18;00 uur in de
eigen klas. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf dat
moment ook in de groep blijven. Ouders hebben vanaf 18:30 uur
buiten een gezellig samenzijn waarbij de glühwein natuurlijk
niet ontbreekt. Om 19:00 uur kunnen de kinderen weer in de
klas opgehaald worden.
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KERSTDINER
Voor het kerstdiner brengen alle kinderen van thuis een gerecht
mee. De kinderen bespreken in de klas met de leerkracht wat
zij graag zouden willen eten tijdens het kerstdiner op school.
Dit vullen ze in op de zogenaamde kerstballen, die vanaf
woensdag 12 december op de deuren van de klassen hangen.
Vanaf woensdag 12 december kunnen ouders bij de klas een
kerstbal kiezen en eraf halen waarop het gerecht staat dat zij
zullen maken.
Donderdag 20 december tussen 17:45u – 18:00u kunnen de
gerechten gebracht worden, incl. opscheplepel en evt. rechaud.
De kinderen nemen woensdag 19 december een bord, soepkop,
bestek en beker in een tas mee. Alles graag voorzien van naam.
KERSTPAKKETTEN
Net als vorig jaar zamelen we samen met de parochie levensmiddelen in voor kerstpakketten voor minderbedeelden in de
eigen omgeving. Hiervoor zullen in de week voor Kerst dozen
worden geplaatst in/bij de klassen waarin u (liefst lang houdbare) levensmiddelen kunt doen. De parochiewerkgroep zorgt
ervoor dat de levensmiddelen op de goede plek komen.
TYPECURSUS
Op dit moment zijn er nog maar 4 aanmeldingen voor de typecursus. Er zijn 8 aanmeldingen nodig om de cursus te laten
starten. Heeft u een kind in groep 6/7/8 en wilt u uw kind nog
aanmelden, dan kan dit via www.typetuin.nl.
Tot 1 januari profiteert u nog van vroegboekkorting.

BEZOEK OORLOGSMUSEUM GROEP 7/8
Groep 7/8 zal op vrijdag 7 december een bezoek brengen aan het
Oorlogsmuseum in Overloon. Tijdens het eerste blok dat we behandeld hebben dit schooljaar, hebben we het gehad over oorlogen en hebben we hierover beeldmateriaal bekeken. De klas zal
vrijdag in 2 groepen worden verdeeld. De leerlingen krijgen een
rondleiding en daarnaast kunnen ze in groepjes nog rondkijken in
het museum. Het museum opent pas om 10.00 uur; we vertrekken
rond 09:15 uur op school. We zullen rond 12:15 uur vertrekken in
Overloon en worden rond 13:00 uur op school verwacht.
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WERELDORIENTATIE GROEP 6-7-8
In groep 6-7-8 gaan we een nieuwe aanpak van de
wereldoriënterende vakken uitproberen. Op dit moment worden
er elke week, 3 verschillende lessen gegeven, 1x een natuurles, 1x
een aardrijkskundeles en 1x een geschiedenisles. Na ieder blok
van 4 (AK) of 5 (NA en GS) volgt er een toets.
Nu komt het vaak zo uit dat er enkele weken achter elkaar wel
een toets is en dan weer enkele weken niet. Ook vinden we het
jammer dat we nu niet zo uitgebreid op een thema in kunnen gaan,
omdat we dan weer door gaan naar het volgende vak. We willen de
komende periode gaan uitproberen om per vakgebied te gaan
werken, eerst bijvoorbeeld een blok AK, dan een blok NA en dan
een blok GS. We werken dan ongeveer 2 weken aan een blok en
sluiten dan af met een toets. De leerlingen zullen dan 3x per week
werken aan hetzelfde vakgebied/blok, in plaats van 3
verschillende vakken in een week.
TASSENBAKKEN IN DE GANG 6-7-8
In de gang van groep 6-7-8 hebben we inmiddels, dankzij een
behulpzame en handige vader, ook mooie tassenbakken. Zo blijft
het ook in die gang netjes. Het is erg fijn dat er ouders zijn die
een handje helpen nu onze conciërge ziek is.

MR-VERGADERING
Op donderdag 13 december vindt de volgende MR-vergadering
plaats.
Dit zijn de agendapunten:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Beleidsplan Techniek
5. Beleidsplan Taal
6. Oudertevredenheidsonderzoek
7. Rondvraag
8. Sluiting
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HERDERTJESMIS EN KERSTMIS VOOR KINDEREN
Op maandag 24 december zullen er twee vieringen zijn. Om 17:30
uur is er het traditionele kerstspel voor en door de kinderen.
Aansluitend is er om 19:00 uur de gezinsmis. Voor beide vieringen
zijn we nog op zoek naar kinderen die willen meehelpen. Voor het
kerstspel zijn we op zoek naar kinderen die een rol willen spelen
met of zonder tekst. Voor de gezinsviering zijn we op zoek naar
kinderen die willen helpen of lezen. Er zal vooraf geoefend
worden op een nader te bepalen datum. Wij zorgen uiteraard voor
de kostuums voor de deelnemers aan het kerstspel. Je kunt je
aanmelden bij Linda van de Laar lindavandelaar8@gmail.com of bij
Juliette Hendrickx Julietteclaessens@gmail.com.

VAN HARTE GEFELICITEERD
Thijmen van Baal
Jealana Louwers
Yuhui Zhan
Sem Janssen
Tieme van Dael
Eloïse Mauer

13 december
13 december
14 december
17 december
18 december
18 december

KOPIJ
De volgende Stip zal verschijnen op donderdag 20 december.
Graag ontvangen wij de kopij hiervoor uiterlijk op 18 december
vóór 20:00 uur. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

ANNATHEATER
Op de planken met Anna!
In één dag een voorstelling maken met kinderen en jongeren!
In de Kerstvakantie, op zaterdag 29 december, organiseert
het Annatheater een dag vol theaterplezier voor kinderen en
jongeren! We spelen de hele dag toneel en ’s avonds hebben we
een voorstelling, in een echt theater met alles erop en eraan.
Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk
maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van
kasteelzalen en griezelige bossen!
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Wanneer:
zaterdag 29 december van 10.00 tot 20.00 uur
Waar:
Annatheater Helmond
Voor wie:
jongeren en kinderen
Wat kost het: € 10,00
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact.
Woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool!
In de tweede week van januari beginnen de lessen op onze
Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een proefles volgen!
Geïnteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44 36 92 88 / laviniagermano@annatheater.nl
Meer informatie: www.annatheater.nl Voor lestijden:
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool.
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