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1e Rapport mee naar huis
Deze week ouderavonden
Verkoop Ranja en Piepersbal op Trudo
Inloop voor ouders groep 1+2
Fladderuurtje groep 1 t/m 5
Inloop logopedie 8.30-9.00 uur
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PERSONEEL
Zoals u heeft vernomen, is directeur Gonnie Verhagen met
ziekteverlof. Aangezien haar terugkeer mogelijk nog even op
zich laat wachten, heeft het College van Bestuur van QliQ
Primair de schooldirectie van Basisschool Dierdonk verzocht om
gedurende haar afwezigheid de honneurs waar te nemen.
Het personeel van de Trudoschool is inmiddels ingelicht en
heeft kennisgemaakt met Niels Bevers en Pieter van Wetten.
Wij zijn in principe aanwezig en dus ook voor ouders bereikbaar
op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en
vrijdagochtend.
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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend bij ons
terecht. Wij bieden met plezier een helpende hand aan IKC
Trudo en hopen op een prettige samenwerking met alle
betrokkenen.
Met vriendelijke groet,
Niels Bevers
Registeradjunct-directeur

Pieter van Wetten
Registerdirecteur

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN

Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar
huis en in de week erna vinden de oudergesprekken voor de
groepen 1 t/m 6 plaats. Daarvoor heeft u zich via een per mail
toegestuurde link kunnen inschrijven. Tot vrijdag 12:00 uur kunt
u zich nog aanmelden, daarna kunt u alleen nog inzien voor welk
tijdstip u zich aangemeld heeft.
Voor de groepen 7 zullen de gesprekken in de week van 18 maart
plaatsvinden. Zodra de ouders van deze leerlingen zich daarvoor
in kunnen schrijven, ontvangen zij daarover een mail.

FLADDERUURTJE
Op 26 februari kunnen kinderen uit de groepen 1 t/m 5 weer
naar hartenlust aan allerlei activiteiten in diverse lokalen
meedoen!

LOGOPEDIE
Op woensdag 27 februari kunt u tijdens de inloop van 8:30 tot
9:00 uur bij de logopediste in de personeelskamer terecht. U
kunt bij haar ook terecht met vragen pover dyslexie.
Logopediepraktijk Stiphout is sinds kort gevestigd in het
schoolgebouw: zie de adreswijziging in de bijlage.

Basisschool St. Trudo
 (0492) 52 53 91

-2-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

14 februari 2019

PARNASSYS
We maken regelmatig mee dat ouders bij noodnummers hun
eigen nummers nog een keer doorgeven. Vanzelfsprekend bellen
we eerst de ouders als er iets met hun kind aan de hand is, maar
ParnasSys bedoelt met ‘noodnummer’ extra nummers van
bijvoorbeeld opa’s, oma’s of de oppas. Het is fijn als we -in het
geval de ouders niet bereikbaar zijn- extra nummers achter de
hand hebben.
U kunt in ParnasSys nakijken welke noodnummers er voor uw
kind genoteerd staan. Eventueel kunt u deze hier ook wijzigen.
Na het inloggen in ParnasSys klikt u op ‘Over {naam van uw
kind}’. U vindt onderin een tekstblokje ‘noodnummers’. Door op
het potloodje te klikken kunt u opgegeven noodnummers
wijzigen. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

VOORLEESWEDSTRIJD HELMOND
Sophie de Jonge, leerlinge uit groep 8, heeft namens onze
school deelgenomen aan de voorleeswedstrijd in Helmond.
Sophie kreeg van schrijver Jacques Vriens een compliment voor
de rustige en duidelijke manier waarop ze heeft voorgelezen.
Sophie is helaas niet door naar de finale, maar ze mag heel trots
zijn op zichzelf. Ze heeft de Trudo goed vertegenwoordigd.
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CARNAVAL
Op vrijdag 1 maart is het weer zover! Dan vieren we carnaval op
school! Natuurlijk mogen de kinderen verkleed naar school
komen en gaan we gezellig feesten en hossen met elkaar. Er
komt een echte DJ en er zijn verschillende activiteiten in de
klassen. Van 10:00 – 11:00 uur vieren we carnaval in de Smed.
We doen dit samen met De Lindt en zowel de Spurriebemmels
als de Spurriezeiers komen op bezoek. Om 11:00 uur gaan de
groepen 1 t/m 4 terug naar school; de groepen 5 t/m 8 hossen
nog door tot 12:00 uur.
Op deze dag gelden de gewone schooltijden en de kinderen
kunnen allemaal hun tussendoortje meenemen. De kinderen
wordt verzocht géén serpentines mee te nemen naar school.
Wij verwachten de kinderen om 08:30 uur allemaal in de klas en
om 12:30 uur start voor iedereen de vakantie.

MENEER JORIS
Hallo, Mijn naam is Joris Mehagnoul.
Tot aan de zomervakantie kom ik op
dinsdag stagelopen in groep 1-2B. Ik ben
39 jaar oud. Samen met mijn vrouw en drie
kinderen woon ik in Helmond. Twee jaar
geleden heb ik besloten om voor de klas te
gaan staan. Daarom ben ik de opleiding in
de avonduren gaan volgen.
Naast mijn studie, werk ik in de
huisartsenpraktijk van mijn vrouw. Als ik tijd over heb, ga ik
graag op pad met mijn familie of pak ik mijn racefiets. Wilt u
meer over mij weten, aarzel dan niet en stel gewoon uw vraag.
groetjes, Joris

VAN HARTE GEFELICITEERD
Luuk Couwenberg
Amy Janssen
Lars Pothof
Lotte Bloks
Anna Nacinovic
Luka van Dijk
Angelique Nelemans
Pepijn Toonders
Stef de Jong
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KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op donderdag 28 februari. De kopij
hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 26
februari. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
De redactie

LEREN MET LEV
Dit kwartaal starten er weer veel trainingen voor kinderen en
jongeren bij LEV. In de bijlage treft u een overzicht aan met
een korte omschrijving en de startdata.
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