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EXCURSIES IN COMBINATIE MET COVID-19  

Nu de kinderen onderling geen afstand meer hoeven te houden en ouders 
binnen kaders/richtlijnen in bijzondere situaties de school in mogen, willen 
we bekijken, waar welke ruimte zit om zaken voor de kinderen zoveel 
mogelijk door te laten gaan. Wanneer de overheid geen aanvullende 
maatregelen treft zou dit mogelijk kunnen zijn onder de volgende 
voorwaarden. 

- 1 volwassene in 1 auto met mondkapje en een aantal kinderen 
- Volwassenen waarborgen onderling de 1.5 m  
- Ouders moeten akkoord gaan met de excursie en zo niet wordt er    

voor deze kinderen op school een alternatief programma geboden. 

Voor elke individuele excursie of andere buitenschoolse activiteiten zullen      

we steeds opnieuw als school onze afwegingen maken. 

 

 
Beste ouders, verzorgers, 

Het juiste moment, soms is dat nu… 

Na 17 jaar met veel plezier als juf gewerkt te hebben op de Vendelier, ga ik per 1 oktober 

een nieuwe uitdaging aan. Vanuit de gedachte: “Stop thinking and just let things happen”, 

ga ik als teamleider aan de slag op Kindcentrum de Bakelaar in Bakel. De focus is gericht op 

kinderen in de leeftijd van 0 t.m. 7 jaar (kinderdagverblijf en groep 1 t.m. 4). Ik ga me o.a. 

bezighouden met de ontwikkeling van het KC, beheer voeren op de bedrijfsvoering en 

leidinggeven aan een team van medewerkers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 

Een avontuur dat ik aanga vanuit verbinding, lef en nieuwsgierigheid en waar ik onwijs veel 

zin in heb! 

Bij een nieuw begin met nieuwe ideeën, nieuwe energie die spannend en verrassend zijn, 

hoort hoe pijnlijk ook, een afscheid. Daarom wil ik de ouders waarvan ik kinderen in de klas heb/ heb gehad 

bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met 

jullie kinderen heb mogen beleven. De herinneringen aan de kinderen en de Vendelier blijven voor altijd in mijn hart. 

Hartelijke groet,  

Marianne van de Moesdijk 

Het team van de Vendelier heeft op de studiedag van 17 september met het team afscheid genomen middels een 

feestelijke lunch, bloemen, cadeautje en mooie woorden. Dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM. 

We willen op deze plek Marianne nogmaals bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de Vendelier en wensen 

haar veel succes op de Bakelaar 

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 05 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

28-9-2020 

Deze week nog ouder-

kindgesprekken 

1-10-2020 

Start juf Laura in groep 7C en juf 

Kim als interne vervangster 

 

Belangrijke mededeling 

Er is weer een nieuwe 
‘beslisboom’ uitgegeven voor 
kinderen t/m groep 8 gericht op 
het toelaten van verkouden 
kinderen. (Zie bijlage). 

 

‘t Vaandel 
 

http://www.devendelier.nl/
mailto:info@devendelier.nl


B.s. De Vendelier     Schutsboom 67 5706   KH Helmond 0492 52 04 34                                          
                                   Stepekolk-Oost 53 5706   LA Helmond 0492 43 23 26   

 
  www.devendelier.nl                    info@devendelier.nl 

 

Ook dit schooljaar weer een naschoolse techniek- en wetenschapsclub op De Vendelier  
Daar de afgelopen schooljaren telkens een daverend succes waren, 

vindt er dit schooljaar i.s.m. Madscience wederom een naschoolse 

techniekclub- en wetenschapsclub op onze school plaats.  
De aftrap hiervan is donderdag 24 september gegeven middels 3 

geweldige en indrukwekkende wetenschappelijke shows.  

Na de shows hebben de kinderen een aanmeldingsformulier mee naar 
huis gekregen. Bij interesse gaarne inschrijven via: 
nederland.madscience.org – klik op ‘Naschoolse wetenschap- & 
techniekcursus’ – vul het digitale inschrijfformulier in. 
 
Schrijf je in en doe mee!  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mark van Dijk (leerkracht groep 6B/techniekcoördinator) 

 
 

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer  
Je kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald 

worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het 

overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders 

en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving 

veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op. 

Wat U kunt doen? 
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het 
verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen 
voor meer veiligheid onderweg naar school. 
 

• Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.  

• Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje. 

• Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.  

• Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname.  

• Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je 
kind om kan gaan met groepsdruk. 

 

Namens de werkgroep verkeer, met dank aan VVN 

 
Nieuws vanuit de ouderraad                                                     
Jaarlijks organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten van De 
Vendelier allerlei activiteiten die iets extra’s toevoegen aan de normale 
schooldagen. Denk aan de kennismakingsactiviteit aan het begin van het 
schooljaar, Sinterklaas, Kerstmis, het schoolproject, Carnaval, Pasen, de 
Koningsspelen en het jaarlijkse schoolreisje. Al deze activiteiten worden 
gefinancierd uit uw ouderbijdrage. Net als voorgaande jaren,  
geeft de ouderraad graag, door middel van een begroting, inzicht hoe wij de ouderbijdragen het komende schooljaar 
gaan besteden. Deze is als bijlage toegevoegd. Vorig schooljaar hebben we geld overgehouden, omdat de helft van de 
activiteiten niet doorgingen. We hebben toen in het Vaandel aangegeven om dit schooljaar ernaar te streven maar 
één keer € 21,00 te incasseren i.p.v. twee keer. Dit gaat gelukkig lukken, we hebben de begroting hierop sluitend 
gekregen. Eind oktober, begin november 2020 incasseren we bij iedereen die een machtiging heeft verstrekt € 21,00. 
Ook leerlingen die dit schooljaar instromen vragen we om een bijdrage van € 21,00. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd en zijn er nog vragen, mail ons dan via: or@devendelier.nl 
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De Bibliotheek op School gaat weer open!!!  
Binnenkort gaat de BoS weer gedeeltelijk open. 

De biebdagen van de groepen zullen voorlopig nog niet plaats kunnen 

vinden, maar de wekelijkse opening o.l.v. de vaste woensdagvrijwilligers  

van de BoS wel. 

Hierbij wordt het volgende in acht genomen:  

* De vrijwilliger moet binnenkomen via de hoofdingang en daar de handen desinfecteren; 

* De vrijwilliger registreert zijn/haar aanwezigheid; 

* Alleen kinderen mogen de BoS bezoeken, dus geen ouders of opa/oma, etc..; 

* Kinderen en vrijwilligers houden 1,5 meter afstand. 

Tijdens de Kinderboekenweek vindt de heropening van de BoS plaats. De kinderen ontvangen hiervoor een flyer 

tijdens de opening van de KBW. Tijdens de KBW zal de BoS naast de woensdagmiddag (12.30-13.00 uur) ook op de 

vrijdagmiddag (12.30-13.00 uur) geopend zijn. Dat zal dus op de volgende momenten zijn: woe 30-9, vrij 2-10, woe 

7-10 en vrij 9-10. Vanaf 14-10 is de BoS weer elke woensdag na schooltijd geopend van 12.30-13.00 uur. 

Voor uitvoerige informatie over het uitlenen van boeken in de Bibliotheek op School (BoS) verwijzen wij u naar de 

Schoolapp of de website van De Vendelier. 

Wij wensen iedereen dit schooljaar weer heel veel leesplezier toe!!! 

 
 

Herfstvakantie 2020 Jibb+ 
Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd 

voor vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke 

activiteiten! Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel 

meer zal aan bod komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, 

kijk dan snel op de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod 

loopt van peuterleeftijd tot zelfs het voortgezet onderwijs.  

Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.  
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.  

Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 

VOL=VOL.  

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

 

Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Beslisboom 

• Begroting OR 

• Annatheater 

• Jibb 
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