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De impact van Corona 
 
In de tweede week van het schooljaar kunnen we al constateren dat we 
voor en uitdaging staan. Het gaat niet meer alleen om kinderen die 
verkoudheidsklachten hebben maar om hele gezinnen. We krijgen hier veel 
vragen over en hebben met diverse situaties te maken waarop we niet 
direct antwoord hebben. In dat geval zoeken we contact  met het RIVM of 
de GGD. 
Naast de zorg voor de kinderen hebben we ook de zorg voor het personeel. 
Een verkouden leerkracht mag niet op school aan het werk. Er is normaal 
al een lerarentekort, door extra afwezigheid uit voorzorg, 
coronabesmetting of corona gerelateerde klachten is het nog meer een 
uitdaging om iedere groep bezet te krijgen.  
Ook is er de noodzaak om heel veel geplande activiteiten aan te passen 
indien we ze niet willen laten vervallen. Dit vraagt extra werk / tijd 
waardoor we mogelijk af moeten wijken van eerder gecommuniceerde 
data. 
We hebben ook al eerder gecommuniceerd dat de informatiemarkt niet 
doorgaat. Daarvoor in de plaats krijgt u in week 38 een presentatie 
toegestuurd. Deze presentie zal ingaan op wat er dit schooljaar in de groep 
van uw kind aan bod komt. U spreekt vervolgens kort daarna de 
leerkracht(en) tijdens de geplande ouder-kind gesprekken. 
 

 

 
Ouder-kindgesprekken  
In het afgelopen jaar zijn we gestart met de ouder-kindgesprekken. Wij denken 
dat het een meerwaarde is om met alle kinderen en ouders deze gesprekken te 
voeren vanuit een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen 
het kind steeds meer nadrukkelijk betrekken bij het eigen ontwikkelproces 
(vergroten eigenaarschap en bewustwording).   
Kinderen kunnen het beste verwoorden wat goed voor hen is, wat en hoe zij 
willen leren en welke hulp zij daarbij nodig hebben, m.a.w. wat hun 
onderwijsbehoeften zijn. Voorbeelden van vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wat 
zijn je hobby’s, met wie speel/werk je graag, waar wil je nog beter in worden? 
etc.   
Deze ouder-kindgesprekken vinden voor de groepen 1 t/m 7 plaats in week 39 
en 40 en in maart 2021 met uitzondering van de 4 jarigen die net gestart zijn. 
Met deze ouders vindt een 6 weken gesprek plaats ( zonder kind). U ontvangt 
binnenkort een planning wanneer het gesprek plaatsvindt. Kunt u niet, dan mag 
u onderling ruilen. Graag even doorgeven aan de leerkracht. Alle gesprekken 
zullen via de Google Meet plaatsvinden. De leerkracht stuurt een klassikale code 
waarop u kunt deelnemen. Zorg dat u niet te vroeg of te laat inlogt. Alle ouders gebruiken namelijk dezelfde link. 
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Belangrijke data 

7-9-2020 

Studiedag groepen 1-2 

 

 

Belangrijke mededeling 

 
Aanpassing organisatie  
halen/brengen kinderen.  

Vanuit een interne evaluatie 
hebben we besloten om de 
organisatie van het halen en 
brengen aan te passen. 

De kinderen van de groepen 6 t/m 
8 komen weer zelfstandig tussen 
8.20 uur en 8.30 uur de 
gebouwen in. 
Dit gaat in vanaf a.s. maandag, 7 
september.  
Na schooltijd begeleidt de 
leerkracht de kinderen voorlopig 
nog wel naar buiten.  

Voor de groepen 1 t/m 5 blijft de 
huidige organisatievorm nog 
gelden. We informeren u als dit 
mocht wijzigen.    

 

 

‘t Vaandel 
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Natuurlijk zijn er ook momenten waarop ouders apart met de leerkrachten in gesprek kunnen o.a. tijdens de 
spreekuuravonden die gepland staan voor eind november en begin juli.   
De planning van de gesprekken voor de kinderen en ouders van groep 8 is iets anders. In week 45 en 46 heeft groep 8 
voorlopige adviesgesprekken en in week 5 en 6 hebben zij definitieve adviesgesprekken.   

 

Luizenscreening 
Indien het noodzakelijk is (om andere problemen te voorkomen) wordt luizenscreening op school toegestaan. Wel is 
het advies van de GGD om extra rekening te houden met de maatregelen; 
Indien mogelijk minder ouders die de controle uitvoeren,  

• De betreffende ouders mogen geen klachten hebben en ook niet in de buurt geweest zijn en/of wonen van 
anderen met klachten,  

• Volwassenen moeten zeker 1,5 meter uit elkaar blijven,  
• Voor de zekerheid adviseren zij ouders een mondkapje en handschoenen aan te doen.  

Indien het nodig is dat de kinderen worden gescreend,  neemt de leerkracht contact op met de betreffende 
ouders die de luizenscreening verzorgen. 

 

Samen opleiden 
De Vendelier participeert in het netwerk 'samen opleiden'. Dit is een opleidingsnetwerk van acht besturen; zeven 
schoolbesturen voor Primair Onderwijs en Hogeschool de Kempel. 
Dit betekent dat studenten een deel van de opleiding volgen op de werkplek, in dit geval onze schoolorganisatie. Wij 
vinden het als school belangrijk dat aanstaande professionals ook onderdeel van de school zijn, zij zijn collega en 
dragen bij aan de onderwijsontwikkelingen.  Daar tegenover staat dat wij proberen de studenten zo goed mogelijk te 
begeleiden bij hun eigen ontwikkeling. Deze begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten van onze school. 
Daarnaast zijn wij als schoolopleiders aangesteld welke zorgdraagt voor alle studenten, intervisie organiseert en de 
contacten onderhoudt met de opleidingen en andere scholen binnen ons bestuur. 
 
Momenteel zijn de volgende studenten werkzaam binnen onze school. 
 
Vanuit Hogeschool de Kempel: 
Lars Risseeuw bij Madelein en Caroline in groep 1-2B 
Mike Ernst bij Lieke en Lisanne in groep 1-2C 
Joelle Frijters bij Helmi en Ingrid in groep 3B 
Bram Smulders bij Pam in groep 5B 
Joep Knapen bij Rob en Peter in groep 6A 
Noah van Hoof bij Karlijn in groep 8B 
Deze studenten zullen in februari van groep wisselen. 
 
Vanuit het ROC: 
Femke Joosten bij Marieke en Brigitte in groep 1-2D 
Laura Vogels bij Marloes en Lisanne in groep 6C 
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de schoolopleiders van onze school. 
Lieke Raaijmakers voor de groepen 1-4 (onderbouw) 
Karlijn ter Horst voor de groepen 5-8 (bovenbouw) 

 

Kennismakingsactiviteit groep 1/2 
Ieder schooljaar vindt er een kennismakingsactiviteit plaats in de nieuwe groep. Deze activiteit staat gepland voor 
woensdag 9 september. Helaas moeten wij door de huidige omstandigheden een andere invulling geven aan deze dag. 
A.s. woensdag organiseren wij voor de kinderen van groep 1/2 een wieltjesdag i.p.v. speeltuindag. Alle kinderen mogen 
bijvoorbeeld op een step, rolschaatsen, loopfiets, skateboard o.i.d. met wieltjes naar school toe komen.  
's morgens mogen de kinderen dit mee naar binnen nemen en plaatsen bij de kapstok. Graag alle voorwerpen voorzien 
van naam.  
Alle kinderen nemen gewoon fruit en drinken mee van thuis. Er wordt gezorgd voor iets lekkers tussendoor.  

Hopelijk verloopt deze gezellige dag op rolletjes. 😉 
 
Groetjes van de kleuterjuffen 
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Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Gezinspraatje Helmond 2020-2021 (Jibb+) 

 

 

 

 

 

 

 

In de buurt 

Zondag 20 september tussen 
10.00 en 14.00 uur   
Op deze dag zetten meer dan 20 
Helmondse sportaanbieders hun 
deuren open om jou te 
ontvangen! 
Op de Fietsplattegrond die 
verspreid is onder alle 
basisschoolleerlingen en die bij 
Jibb+ te verkrijgen is, staat het 
overzicht wat er te doen is en zie 
je voor welke leeftijd de 
sportaanbieder iets aanbiedt. De 
toegang bij de clubs, die meedoen 
aan de Dag van de Sportclub, is 
gratis en het is niet nodig om je 
vooraf aan te melden voor een 
activiteit. Stap dus op de fiets, 
met het hele gezin, en ga sfeer 
proeven bij de vele 
sportaanbieders in Helmond. En 
kleed je sportief, want op veel 
plaatsen worden clinics 
aangeboden. Bekijk het volledige 
sportaanbod en de tijden op de 
website van Jibb+: 
www.jibbplus.nl.  

Ga jij jouw sport ontdekken?! 
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