
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Basisschool de Vendelier en kindcentrum Dik Trom vormen per 1 december 2022 samen 
Kindcentrum de Vendelier 
 
Goed nieuws!  Basisschool de Vendelier (onderdeel van QliQ Primair Onderwijs) heeft samen met kindcentrum Dik 
Trom (van Spring kinderopvang) toegewerkt naar de vorming van een gezamenlijk kindcentrum. Per 1 december 2022 
gaan we hand in hand verder als Kindcentrum de Vendelier. We werken samen vanuit dezelfde pedagogische en 
educatieve visie, maar ieder blijft verantwoordelijk voor de eigen organisatie. 
Doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar: 
Door meer samen te werken creëren we een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarin het kind 
centraal staat. De samenwerking tussen De Vendelier en Dik Trom houdt het volgende in: 
• Er is meerjarige afstemming over het inhoudelijke aanbod. 
• Er wordt op structurele basis met elkaar gesproken. 
• We kennen en benutten elkaars expertise. 
• De structurele samenwerking is verankerd in het schoolbeleid. 
• We werken planmatig met een afgestemde visie en afgestemde doelen. 
• De driehoek ouders-kind-kindcentrum vormt een cruciale basis in de gedeelde verantwoordelijkheid over de 

ontwikkeling van een kind. 
Op deze manier bouwen we de komende jaren ‘hand in hand’ aan Kindcentrum de Vendelier! 
Feestelijke opening: 
In december 2022 zal er een feestelijke opening plaatsvinden waar Spring kinderopvang en basisschool De Vendelier 
elkaar als ‘Kindcentrum de Vendelier’ de hand schudden. Een eregast zal het kindcentrum openen. Nieuwsgierig? Houd 
onze berichtgeving in de gaten! 
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Sinterklaas 
Beste ouders, 
Aanstaande woensdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school.  
Groep 1 t/m 5 mag een schoen van thuis meenemen.  
Groetjes van de werkgroep Sinterklaas 

 
 

Activiteiten kleutergroepen 
Het duurt nog even maar er zijn al een aantal activiteiten gepland voor de tweede helft van het schooljaar.  
 
Poetsavond 
In verband met de hoge temperaturen voor de zomervakantie is deze komen te vervallen. We hebben nu een nieuwe 
datum gepland en wel op donderdagavond 26 januari a.s. We starten om 19.30 uur. Behalve dat het fijn is dat alles 
in de kleutergroepen een grote schoonmaakbeurt krijgt weten we uit ervaring ook dat dit vaak een gezellig moment is 
en een mooi moment om andere ouders te leren kennen. Wij kijken uit naar jullie komst! Aanmelden is vanaf nu 
mogelijk in de app. Wanneer het vakje " aanwezig" donderblauw kleurt is de aanmelding akkoord, u ontvangt geen 
aparte bevestiging. T.z.t. sturen we de ouders die zich hebben aangemeld nog aanvullende informatie.  

 
Bezoek Hogeschool De Kempel 
In maart brengt iedere kleutergroep een bezoek aan Hogeschool De Kempel. Studenten maken daar een mooi 
programma voor ons in het kader van bewegingsonderwijs en natuuronderwijs. Wij zoeken ouders die ons kunnen 
rijden. Zij nemen niet deel aan het programma maar worden in de aula van De Kempel opgevangen met koffie/thee 
en iets lekkers. We gaan uit van 3 kinderen per auto. Mocht dit anders zijn dan graag een berichtje naar beide 
leerkrachten van de groep.  
De groepen 1-2C en 1-2D gaan op woensdag 8 maart en de groepen 1-2A en 1-2B gaan op vrijdag 10 maart. 
Vertrek op school is beide dagen om 9.30 uur, terug om 12.15 uur.  
De leerkrachten zullen een aanmeldverzoek in de jaarkalender toevoegen. Wanneer het vakje " aanwezig" 
donderblauw kleurt is de aanmelding akkoord, u ontvangt geen aparte bevestiging. T.z.t. sturen we de ouders die zich 
hebben aangemeld nog aanvullende informatie.  

 
Open podium 
In week 48 (woensdag 30 november en vrijdag 2 december) staan alle kinderen weer op het podium. Zij verzorgen 
voor elkaar een optreden. Ze laten zien waar ze de afgelopen weken/maanden aan gewerkt hebben. Deze ronde is 
zonder de aanwezigheid van ouders. Tijdens de open podia in het voorjaar bent u van harte welkom! Deze data staan 
in de jaarkalender vermeld.  
 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen gaan we binnenkort weer opruimen. Bent u iets kwijt loop dan even voor 23 november 
binnen. Spullen die niet opgehaald worden gaan daarna naar een goed doel. 
 
Bibliotheek Helmond-Peel 
Het heerlijk avondje komt steeds dichterbij,  
En wat maakt de Sint altijd blij? 
Lezende kinderen die genieten van verhalen, 
en die steeds maar weer boeken uit de Bibliotheek op School komen halen. 
Boeken met verhalen, prenten of een strip,  
voor al deze kinderen heeft Sint nog een tip: 
Kijk deze dagen ook maar eens hier, 
Voor nog wat extra leesplezier. 
 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/sinterklaas 
 
We wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd! 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/sinterklaas

