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VAN HARTE WELKOM
Inmiddels is Rabèn Mauer al ingestroomd bij juf Moniek in
groep 1/2b. Wij wensen haar een mooie tijd op de
St.Trudoschool.
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Kerstspel en gezinsmis St. Trudokerk
Weer naar school
Ouderpanel, aanvang 08:30 uur

PERSONEEL
Juf Moniek heeft een ongelukje gehad op de fiets waardoor ze
een lichte hersenschudding heeft. Dankzij de inzet van collega’s
is het gelukt om de groep toch draaiende te houden. We gaan
ervan uit dat juf Moniek na de vakantie weer hersteld is. Juf
Lia gaat na de vakantie op maandag en dinsdag 4 uur per dag
werken. Juf Peggy blijft gewoon in de klas en kan extra
activiteiten met de kinderen doen.
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KERSTVIERING
Vanavond is de jaarlijkse kerstviering voor alle klassen. Tussen
17:45-18:00 uur kunnen de gerechten gebracht worden, incl.
opscheplepel of rechaud indien nodig. Wij verwachten alle
kinderen om 18:00 uur in de eigen klas. Het is de bedoeling dat
de kinderen vanaf dat moment in de klas blijven. Voor ouders is
er als de weergoden ons goed gezind zijn, buiten vanaf 18:30
uur een gezellig samenzijn waarbij de glühwein natuurlijk niet
ontbreekt. Om 19:00 uur kunnen de kinderen weer in de klas
opgehaald worden. Let op: alleen de hoofdingang zal geopend
zijn. We gaan er samen een feestelijke avond van maken.

OUDERPANEL NIEUWE DATUM
I.v.m. een studiedag van juf Gonnie kan het ouderpanel op 10
januari niet doorgaan. Het ouderpanel wordt verzet naar
donderdag 24 januari om 08:30 uur.

MEER MUZIEK IN DE KLAS
Gisterenmiddag hebben de groepen 6, 7 en 8 in de Brabanthallen in Den Bosch een mooie afsluiting gehad van het traject
‘Meer muziek in de klas’. Diverse artiesten traden op en ook
koningin Maxima was aanwezig. Wij bedanken alle ouders die
ervoor gezorgd hebben dat alle kinderen hier naartoe konden.

ADVIESPROCEDURE GROEP 7
Onlangs hebben de ouders van groep 7 een informatieavond
gehad over het vervolgonderwijs en de extra toets die wordt
afgenomen. Wij missen van een groot aantal ouders nog de in te
vullen formulieren. Wilt u die zo spoedig mogelijk af (laten)
geven bij de leerkracht van de groep? Wij moeten de toetsen
namelijk aanvragen en hebben daarvoor het juiste aantal
leerlingen nodig.

FEESTDAGEN
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we hopen dat u
samen met uw gezin kunt terugblikken op een mooi jaar. Voor
2019 wensen wij u een fijne start van het nieuwe jaar en alle
goeds!
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KERSTAVOND
Het is bijna kerst. Op kerstavond, 24 december wordt het
kerstspel gespeeld door en voor kinderen uit Stiphout e.o.
De voorstelling van het kerstverhaal begint om 17:30 uur in de
St. Trudokerk in Stiphout. Alle mensen zijn uitgenodigd om te
komen kijken: kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wij hopen jullie
dan allemaal te zien!
Aansluitend, om 19:00 uur, is de gezinsviering van kerstavond.
Ook in deze mis hebben kinderen een grote rol en ook hiervoor
willen wij graag iedereen uitnodigen.
Tot ziens op kerstavond!
Linda van de Laar, werkgroep gezinsvieringen

COMMUNIE 2019
In het nieuwe jaar gaan de communicanten van groep 4 beginnen
met de voorbereidingen. Op dinsdag 15 januari is de eerste
ouderbijeenkomst om 20:00 in OBS De Lindt. Op zondag 20
januari zal de eerste kinderwerkgroep plaatsvinden met een
ontbijtwerkgroep om 09:00 uur in de St. Trudoschool. De
aangemelde kinderen ontvangen hiervoor nog een e-mail.
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VAN HARTE GEFELICITEERD
Roos van Ganzenwinkel
Kyara van Hest
Sofie Vink
Lili Kusters
Aniek Adriaans
Fleur Bouwman
Jeanneke Hendrickx
Oscar van Vugt
Dafne van Hest
Rabèn Mauer
Ruben Somers
Yujun Zhan

21 december
22 december
24 december
29 december
30 december
4 januari
4 januari
4 januari
6 januari
9 januari
11 januari
14 januari

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op donderdag 17 januari. De kopij
hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 15 januari.
De redactie wenst u fijne feestdagen en de allerbeste wensen
voor 2019.
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Trainingen Leren met LEV
POSITIEF OPVOEDEN VOOR OUDERS
Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan over Positief Opvoeden. Groepstrainingen
bieden het voordeel dat ouders van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te
delen. De trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos.
Aanmelden en meer informatie op de website www.lerenmetlev.nl/zinzicht.
Positief Opvoeden 0-12 jaar
Niet luisteren? Driftbuien? Slaapproblemen?
Met de training Positief Opvoeden leren ouders een positieve band opbouwen, stimuleren van
gewenst gedrag en hanteren van ongewenst gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden en
gedrag.
Training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 tot 2 ½ uur
Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond
Kosten 15 euro
Positief Opvoeden tieners 12-17 jaar
Is je kind lastig thuis? Op school? Met vrienden?
Met de training Positief Opvoeden leren ouders de basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P
aan de hand van observatie, groepsdiscussie, rollenspel en het geven en krijgen van feedback.
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een telefoongesprek van 15 tot 30
minuten. Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond
Kosten 45 euro
Positief Opvoeden voor gescheiden ouders
De training bereidt ouders voor op een zo goed mogelijke overgang naar de nieuwe gezinssituatie na
de echtscheiding. Aan bod komen het ontwikkelen van een goede co-ouderschapsrelatie,
vaardigheden om te leren omgaan met eigen emoties, oplossen van problemen en een balans vinden
tussen werk, gezin en ontspanning.
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Indien nodig kan de training worden aangevuld met twee
bijeenkomsten over de nieuwe opvoed- en gezinssituatie en wat dit betekent voor de opvoeding.
Start: 12 maart van 19.00 - 21.00 uur, locatie Helmond
Kosten 45 euro

Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelden op:
www.lerenmetlev.nl/zinzicht Neem voor maatwerk, informatie of vragen
contact op: info@lerenmetlev.nl
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