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Info-avond het jonge kind 

Afgelopen woensdag was er een informatieavond over het jonge 

kind. Een avond in het teken van de (motorische) ontwikkeling. Dit 

met medewerking van Jibb+ Helmond, Fysio Brandevoort, GGD en 

medewerkers van (dag)opvang, peuteraanbod en leerkrachten 1-2 

van Kindcentrum de Vendelier. 

Ouders, dank voor jullie komst en betrokkenheid! 
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Beste ouders en kinderen van de Vendelier, 

Studiedag 

Op 8 februari a.s. zijn  de kinderen vrij. 
Het team heeft dan een studiedag. 
 

 

 

Mijnrapportfolio 

Op donderdag 16 februari wordt Mijnrapportfolio opnieuw opengesteld voor de 

groepen 1 t/m 7.  

De groepen 8 worden opengesteld op maandag 27 februari i.v.m. de eerdere 

adviesgesprekken.  

Op deze dag komen de onderdelen ''Zo ben ik'', ''Zo werk ik'', ''Zo leer ik'', 

"Foto's'' en '' Documenten (Cito gegevens voor groep 3 t/m 8)'' online. 

 Dit is ter vervanging van het oude, fysieke rapport. De groep 5 t/m 8 hebben de 

onderdelen ''Zo ben ik'' en ''Zo werk ik'' ook voor zichzelf ingevuld.  

 

In de bijlage vindt u nogmaals de flyer om in te kunnen loggen bij Mijnrapportfolio. 

 Wanneer u Mijnrapportfolio wilt printen, verwijzen we u graag door naar de online handleiding. Dit kan 

alleen via een computer. 

 

De gespreksronde vindt plaats in de week van 27 februari tot en met 10 maart. 

 In de week van 6 februari ontvangt u van de leerkracht een overzicht wanneer u op gesprek mag 

komen. Deze ronde is alleen voor ouders. Onderling ruilen is mogelijk maar geef dit wel even aan de 

leerkracht door.  

 

Voor kleuters die onlangs 4 jaar geworden zijn of zij-instromers die net gestart zijn zullen nog niet alle 

onderdelen zichtbaar zijn.  

 

Begin tijd ochtend 

Op alle dagen is er een inlooptijd ’s morgens van 8.20 uur tot 8.30 uur. 

We willen graag om 8.30 uur beginnen met de lessen. We zien de laatste tijd 

steeds meer kinderen die echter pas na 8.30 uur de school binnen komen.  

Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat uw kind op tijd op school is. 

 

 

 

ONDERWIJS 
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Vraag vanuit werkgroep Beestenbende 

Op school maken we gebruik van de TopOntdekkers-methode. Dit houdt in dat er gedurende een aantal 

weken schoolbreed voor één thema wordt gekozen. Alle kinderen werken dus gelijktijdig aan hetzelfde 

onderwerp. 

 

 Eind maart start het nieuwe thema Beestenbende, dit onderwerp gaan we extra uitlichten door een 

gezamenlijke opening & afsluiting te organiseren waar we ouders bij willen betrekken! 

Op dinsdag 28 maart van 13.00u-15.00u willen we dit thema groots openen met een mini-kinderboerderij 

rondom school.  

Hiervoor hebben we hulp nodig!  

We zijn namelijk op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het invullen van deze mini-

kinderboerderij. Hierbij denken we aan schaapjes, geitjes, pony's, konijnen, kippen, een tractor, iets met 

dierenverzorger, dierenvoer, waar komt ons eten vandaan; bv hoe wordt kaas gemaakt, een 

(opblaasbaar) rodeopaard of hoe worden schapen geschoren. 

 Kortom: alles wat je maar kan bedenken dat met dieren te maken heeft; een echte Beestenbende! 

 

 Kan je hierin iets betekenen of heb je een leuk idee, laat dit svp vóór 13 februari weten aan 

 Boukje Froeling via or@devendelier.nl. 

 

Ook handig om alvast te weten: woensdag 24 mei vindt de afsluiting van het Beestenbende 

project plaats. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie. 

 

Alvast bedankt voor het meedenken! 

 

Werkgroep Beestenbende 
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Carnavalsoptocht 
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Voor hulp of vragen bij opvoeden en opgroeien  

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Soms vindt u het antwoord bij de mensen 

om u heen. En soms wilt u uw vraag stellen aan een deskundige. U kunt dan terecht bij de sociaal 

werkers van Sociaal Teams Helmond. Deze jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote vragen van 

ouders en jongeren. En hebben zij niet meteen een antwoord, dan helpen zij u verder op weg met 

informatie, adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt is altijd wat u zelf wilt en kunt. Als daarbij extra 

professionele hulp nodig is, kan de sociaal werker die voor u inschakelen. 

 

Er zijn verschillende manieren waarop de sociaal werker helpt: 

• Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. 

• Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of op bezoek bij u thuis om de vraag helder te krijgen 

en gerichte tips waarmee u aan de slag kunt. 

• Een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. 

• Heeft u een grotere hulpvraag, dan maakt u samen met sociaal werker een plan. Daarbij 

kijken jullie gezamenlijk naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, 

en waar u extra hulp bij nodig heeft. 

• Heeft u langdurige gespecialiseerde hulp nodig, dan kan de sociaal werker de juiste hulp voor u 

inschakelen. 

 

Contactgegevens: 

 

  
 
 

  
 

 

 

Heeft u vragen over u kind ? 

Stuur een mail naar: 

 

Els Leenders 

e.leenders@sthelmond.nl 

Heeft u vragen over u kind? 

Stuur een mail naar: 

 

Bente van der Linden 

b.vanderlinden@sthelmond.nl    
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Peuters in de bibliotheek  

De peuters van de groepen Binkies en Ot en Sien bezoeken met regelmaat de bibliotheek in de school. 

Samen met de pedagogisch medewerkers kiezen de kinderen een prentenboek, waarna de kinderen 

kunnen genieten van een verhaal.  

 

Door deze werkwijze ontdekken de kinderen de inspirerende omgeving van een bibliotheek.  

 

 

 

 

OPVANG 

 


