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VAN HARTE WELKOM
Wij verwelkomen Huub Gondrie en Joris van Geel op onze
school. Huub is begonnen in groep 1/2A bij juf Lia, juf Jeanne
en juf Peggy; Joris is ingestroomd bij juf Moniek en juf Anne in
groep 1/2B. Wij wensen beiden een mooie tijd op IKC Trudo.
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KLEUTERINGANG TIJDENS SCHOOLTIJD
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VRIEND(INNET)JES TRAINING HC HELMOND
MAD SCIENCE
27 maart
31 maart
4 april
5 april

Ouderpanel 8.30-9.30 uur
Zomertijd: klok 1 uur vooruit
Studiedag: alle leerlingen vrij
Theorie-examen verkeer groep 7
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Een keer in de vier jaren wordt een school
bezocht door de Rijksinspectie. Donderdag
21 maart was IKC Trudo na vier jaren weer
aan de beurt. Het bijzondere van dit inspectiebezoek was, dat het schoolbestuur IKC Trudo had
voorgedragen aan de inspectie om in aanmerking te komen voor
het predicaat GOED. De twee inspecteurs van de Inspectie van
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het Onderwijs bezochten de groepen, analyseerden
documenten, voerden gesprekken met leerlingen, ouders en het
team. Aan het einde van de dag gaven ze hun bevindingen.



Wij kunnen u hierbij met trots mededelen dat

IKC Trudo de waardering GOED heeft behaald!



VAKANTIEROOSTER 2019/2020
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld. De
studiedagen/overige vrije dagen moeten nog worden ingevuld.
Deze volgen zodra ze bekend zijn.
 Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019
 Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 Carnavalsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
 Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
 Zomervakantie: 13 juli t/m 22 augustus 2020

STUDIEDAG
Op donderdag 4 april zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag

KLEUTERINGANG TIJDENS SCHOOLTIJD
Onder schooltijd wordt er met enige regelmaat gebruik
gemaakt van de kleuteringang. Om binnen te kunnen komen
wordt dan aangebeld bij Pukkendam. Graag verzoeken wij
ouders om onder schooltijd gebruik te maken van de hoofdingang, zodat de leidsters van Pukkendam hun activiteit niet
hoeven te onderbreken om de deur te openen. Omdat niet alle
ouders van school bekend zijn bij de leidsters van Pukkendam,
zullen zij de deur bovendien niet zomaar opendoen.
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PROJECTWEEK
Na de carnavalsvakantie zijn we schoolbreed gestart met het
thema Landen. Groep 3 heeft als onderwerp Amerika en zij
hebben daarom een bezoek gebracht aan de Burger King. In
groep 6/7 zijn kinderen hun eigen reisbureau begonnen.
Verschillende klassen zijn in een virtuele wereld op reis geweest
langs de 7 wereldwonderen. Door de hele school horen wij al
muziekjes ter voorbereiding op de 2 voorstellingen van dinsdag
9 april. Daarvoor hebben ouders/opa’s/oma’s onlangs een
uitnodiging ontvangen.

TALENTENBLOK
Deze keer hebben de kinderen gekozen voor vioolles,
greenscreen, aardrijkskunde en gym.

THEORIE-EXAMEN VERKEER
Groep 7 heeft vrijdag 5 april theorie-examen van verkeer.
Leerlingen hebben al informatie gekregen hoe ze extra kunnen
oefenen. Een week later vindt de fietskeuring plaats

SCHOOLVOETBAL
We doen dit jaar met twee teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi! Op woensdag 27 maart gaat het team van groep 5/6
spelen en op woensdag 10 april is groep 7/8 aan de beurt. Wie
het leuk vindt om onze teams te komen aanmoedigen: het
toernooi vindt vanaf 13.30 uur plaats op Sportpark De Braak, bij
RKSV Mulo. Heel veel succes allemaal en vooral veel plezier
tijdens deze sportieve middagen!
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VAN HARTE GEFELICITEERD

24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
30 maart
31 maart
4 april

Mees van Dijk
Maud Remers
Wessel Smeets
Saar van der Weijden
Mees Gijsbers
Juf Jeanne
Anne Dijckmans
Isabel ten Cate

KOPIJ
De volgende Stip verschijnt op donderdag 4 april. De kopij
hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk dinsdagavond 2 april.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
De redactie

VRIEND(INNET)JES TRAINING HC HELMOND
Heb je een vriend(innet)je dat/die (nog)
niet op hockey zit en het leuk vindt om
een keer mee te doen met een training?
Kom dan gezellig samen hockeyen en laat
je vriend(innet)je ervaren hoe leuk het is!
De training is voor iedereen en is op:
 Dinsdag 2 april voor de groepen 5 en 6 van 18.00 – 19.00 uur
 Donderdag 4 april voor groep 3 van 16.00 – 17.00 uur
 Donderdag 4 april voor groep 4 van 17.00 – 18.00 uur
Je vriend(innetje) hoeft alleen sportkleding aan en
sportschoenen die niet uitglijden, voor de rest wordt gezorgd.
Voor vragen: jongstejeugd@hchelmond.nl

MAD SCIENCE
In de vorige Stip stond dat Mad Science op dinsdag zou plaatsvinden. Dit is onjuist: Mad Science vindt plaats op donderdag.
De data kloppen wel: 28 maart, 11, 18 april, 9, 16 en 23 mei.

Basisschool St. Trudo
 (0492) 52 53 91

-4-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

21 maart 2019

Basisschool St. Trudo
 (0492) 52 53 91

-5-

stip@trudoschoolstiphout.nl
www.trudoschoolstiphout.nl

