‘t Vaandel
Schooljaar 2021-2022
Nummer 2 16-09-2022

Infoavond en infomarkt
Afgelopen woensdagavond hebben we veel ouders/verzorgers mogen begroeten op onze
infoavond/infomarkt. De nieuwe opzet van de informatieavond hebben we 3 jaar geleden voor het eerst
gepresenteerd. Door Corona kon dit de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. We hebben van veel
ouders/verzorgers gehoord dat deze vorm wordt gewaardeerd. Een korte, bondige informatie van de eigen
leerkracht(en) over het komende schooljaar in de lokalen en de informatie in de aula over verschillende
onderwerpen en thema’s. En daarnaast natuurlijk ook de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om elkaar weer
te ontmoeten in de school. Fijn dat dat weer kon!

Instructiemoment nieuwe biebouders
Fijn als u zich dit schooljaar ook heeft opgegeven als biebouder van de klas!
Voor de nieuwe biebouders van de groepen vindt op woensdag 21 september a.s. van 11.30u.-12.15u. het
instructiemoment plaats in de BoS locatie Schutsboom.
Deze instructie wordt gegeven door de leesconsulent van Bibliotheek Helmond-Peel, Toos v.d. Beuken
U mag zich aanmelden bij de eigen leerkracht.

Kijkkwartieren
Dit jaar zal er twee keer een kijkkwartier plaatsvinden in de groepen. De eerste keer na de herfstvakantie en
de tweede keer na de voorjaarsvakantie. De leerkrachten(en) zetten deze data ook in de jaarkalender. Het
zou fijn zijn als u uw beschikbaarheid wilt opgeven zodat we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten.
Mocht het toevallig zo zijn dat er groepen van meerdere kinderen in het gezin samenvallen dan vragen we u
aan beide groepen een korter bezoekje te brengen. U heeft tijdens het kijkkwartier de mogelijkheid om even
sfeer te proeven in de klas en materialen te bekijken of een spelletje te doen. Het is niet de bedoeling dat de
leerkracht uitgebreid in gaat op vragen.

Najaar 2022
Maandag 7 nov

1-2A

6A

Dinsdag 8 nov

1-2B

8A

Woensdag 9 nov

1-2C

7A

Donderdag 10 nov

1-2D

6B

Vrijdag 11 nov

3A

7B

Maandag 14 nov

3B

8A

Dinsdag 15 nov

4A

8B

Woensdag 16 nov

4B

8C

Donderdag 17 nov

5A

5B

Voorjaar 2023
Maandag 27 mrt

1-2C

7A

Dinsdag 28 mrt

1-2D

6B

Woensdag 29 mrt

3A

7B

Donderdag 30 mrt

3B

8A

Vrijdag 31 mrt

4A

8B

Maandag 3 apr

4B

8C

Dinsdag 4 apr

5A

1-2A

Woensdag 5 apr

5B

1-2B

Donderdag 6 apr

8A

6A

Brabants Verkeersveiligheids Label
Gisteren hebben we gehoord dat we het BVL hebben behouden. Daar zijn we
trots op!
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn er in
Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan
een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom
leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen
te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een
keurmerk in het leven geroepen; het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Met
het beeldmerk SEEF de Zebra, toont de school aan dat ze zich inzet voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Teamfoto
Voor de aanvang van de infomarkt hebben we een teamfoto gemaakt met het personeel van de Vendelier en
enkele stagiaires die dit schooljaar stage lopen op onze school.
Wellicht bent u gisteren via de “vriendenboekjes” die op A-4 waren te zien op de wand bij de hoofdingang
naar de aula, meer te weten gekomen over de personeelsleden.

