
 

 

 
 
 
 

 

 

Flitsbezoeken 
Gedurende een aantal weken zullen de directieleden en de intern begeleiders regelmatig in de groepen zijn om 
zogenaamde “flitsbezoeken” af te leggen. De kinderen zijn dit inmiddels gewend. We willen u ook graag 
informeren. Flitsbezoeken zijn korte, krachtige bezoeken in de klas, waarbij we observeren op een aantal specifieke 
punten. Na de opstartfase van het schooljaar gaat het nu vooral om groepsdynamiek, interactie en communicatie. 
Gedurende het schooljaar zullen er regelmatig flitsbezoeken plaatsvinden, gericht op verschillende onderwerpen.  

 

Opening Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek geopend door studenten van Hogeschool De Kempel. Het thema is Gi-ga-
groen! Naast een centrale opening in de aula werd er ook in iedere groep een workshop gegeven. De komende weken 
wordt er verder gewerkt rondom dit thema. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ouderpanel 
Beste ouders/verzorgers, 
Woensdag 12 oktober a.s. is er een ouderpanel. U bent van harte welkom om op informele wijze in gesprek te gaan 
met Yvonne (directie) en Lieke (teamlid). Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de 
school en een groep ouders over het onderwijs op school.  Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid.  
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar 
mogelijk komen tot verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de 
gelegenheid om verheldering te geven over de keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. 
Ook als u zelf geen bespreekpunten heeft bent u van harte welkom! De koffie staat klaar! De start is  om 8.30 uur en 
we eindigen tussen 9.30 uur en 10.00 uur. De locatie is de personeelskamer op de Schutsboom. 
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Nieuwsflits vanuit de MR  
Op dinsdag 4 oktober jl. hervatte de MR de vergaderingen voor het schooljaar 2022-2023.  
 
Schoolgids  
Het MT (managementteam) heeft een korte toelichting gegeven over de schoolgids. De schoolgids is terug te vinden op 
de website en in de basisschoolapp.   
 
Corona  
We merken om ons heen dat corona weer steeds vaker de kop opsteekt onder leerkrachten en kinderen. Het MT 
heeft voor verschillende scenario's een overzichtelijk format gemaakt zodat hier snel naar te handelen is, mochten er 
weer maatregelen genomen worden.   
 
Lerarentekort  
Ook op de Vendelier beginnen we het tekort aan leraren te merken. Zo is het tot op heden nog niet gelukt om de 
vacature in te vullen en lukt het tot nu nog net om alles op te vangen bij ziekte en afwezigheid van personeel, door 
bijvoorbeeld ambulant en ondersteunend personeel voor de groep te zetten.    
 
Heeft u suggesties voor of vragen aan de MR? Neem dan contact met ons op via mr@devendelier.nl     
 

Muziek op school. 
De Vendelier streeft ernaar om iedere groep gevarieerde muzikale activiteiten 
aan te bieden. 

 
Voor de groepen 1,2 en 3: De techniekmuziekkoffer 
Van 10 oktober tot en met 16 december is deze nieuwe koffer op onze school! 
In deze koffer, aangeleverd door' Méér muziek in de klas Helmond' zitten een 
aantal praktische lessen: 
- Een muziekinstrument maken met korte en lange buizen en ervaren wat dit 
met de klank doet.   
- Een digitaal muziekstuk maken.  
- Op een interactieve manier leren hoe een orkestbak er uitziet en welke instrumenten je hoort spelen. 

 
Voor de groepen 4: 
Een voorstelling met muziek uit de 18e eeuw met daaraan voorafgaand een aantal lessen. Aangeboden door het 
Kunstmenu 

 
Voor de groepen 5 en 6:  'Ik zou wel eens willen weten' 
Van 10 oktober tot en met 4 november 
is dit muziekproject op school over 'De zesde van Beethoven' in samenwerking met ' Stichting Lambertus Concerten'. 
Dit project gaat ook over bekende blinde muzikanten en hun muziek. Het project laat horen hoe blinden en 
slechtzienden muziek ervaren en de kinderen ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. 
Er komt een gastspreker van Visio en een ervaringsdeskundige van De Oogvereniging' om uitleg te geven. 
D.m.v. spel en muziek in een donkere ruimte ( in het Brandpunt) wordt dit muziekproject op 4 november afgesloten. 
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