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Ontwikkelingen locatie Stepekolk 

In het vorige Vaandel heeft u kunnen lezen dat er snel informatie 

zou komen over de huisvesting op de locatie Stepekolk-Oost 53. 

Vandaag heeft u een mail gehad met daarbij een brief van onze 

voorzitter van het College van Bestuur over de plannen met 

betrekking tot de locatie Stepekolk. 

Wij zijn blij met deze ontwikkelingen. Het belangrijkste is dat we 

met dit besluit voor beide scholen weer perspectief en ruimte voor 

ontwikkeling kunnen realiseren.  

Onze kinderen die daar de komende jaren nog zijn zullen hopelijk 

ervaren dat ze samen met de kinderen van Mondorijk een 

volwaardige school vormen ondanks dat beide scholen blijven 

werken volgens de eigen visie. 

De samenwerking met Mondorijk zal voor ons naast praktische ook 

financiële voordelen opleveren doordat de leegstand wordt 

opgeheven. 

 

Mocht u na het lezen van de brief nog vragen of opmerkingen 

hebben dan kunt altijd terecht bij de directie. 
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Beste ouders en kinderen van de Vendelier, 

 

Afscheid KC De Vendelier 
Beste ouders en kinderen van de Vendelier, 

Zo'n 2 jaar geleden ben ik hier op de Vendelier begonnen. Als ouder was ik al bekend met de school, 

maar nu kreeg ik de kans om als leerkracht in twee verschillende groepen te werken. In die tijd was ik 

ook al bezig met mijn studie tot NLP coach. Mijn studie is inmiddels afgerond en ik ben klaar voor een 

nieuwe uitdaging. Dit betekent dat ik per 1 maart de Vendelier ga verlaten. Ik heb veel mooie en leuke 

dingen mogen meemaken hier op school. Zo mocht ik meewerken aan twee musicals waaronder die van 

onze zoon Daan, zijn we vorig jaar eerste geworden tijdens de PSV challenge en hadden we dit jaar een 

superleuke trektocht! Ik ga werken als docent leerling-coördinator op het Stedelijk College in Eindhoven 

en daarnaast ben ik bezig met mijn eigen coachpraktijk. Ik wil via deze weg alle kinderen en ouders 

bedanken voor de fijne momenten die we samen hebben beleefd en ik kom jullie vast nog tegen in de 

wijk! 

Het gaat jullie goed! 

 

Tot ziens, Stephanie 

 

Beweegvloer Spring 
Een aantal kleuters mochten deze week kennismaken met de beweegvloer van Spring. Bewegend en 

ontdekkend leren met hun hele lichaam in een interactieve leeromgeving. Spelenderwijs aandacht voor 

taal, rekenen, motoriek en samenwerken, een unieke ervaring en weer een mooi voorbeeld van onze 

samenwerking! Nog enkele foto’s meer in het gedeelte onder “Opvang”. 

 

 

ONDERWIJS 

 



 

 
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 3 

 

Carnavalsvakantie 2023 met Jibb+ 
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan bewegen met Jibb+!  

Op maandag start het Helmonds Kampioenschap tikkertje, ben jij de snelste?  

 

Kennismaken met verschillende balsporten? Dan zit je bij ons goed! Handbal, volleybal, hockey en een 

trefbaltoernooi staan ook op het programma.   

 

Wil jij met de hele familie meedoen? Neem dan een kijkje bij ‘Expeditie Robinson Family Edition’.  

We hebben voor iedereen iets leuks! Wil jij het volledige programma zien? Kijk op www.jibbplus.nl voor 

alle activiteiten en inschrijven.  

 

Aanmelden kan vanaf maandag 30 januari (20:00 uur) t/m woensdag 15 februari 2023.  

Kosten €2,50 per activiteit.  

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

 

  

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond
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De nationale voorleesdagen 

Op dinsdag 24 januari zijn de peutergroepen Binkies en Ot en Sien de ochtend gestart met het lezen van 

het themaboek  ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Dit is het themaboek van de Nationale 

voorleesdagen.  

 

De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn van woensdag 

25 januari t/m vrijdag 4 februari. Voorlezen aan 

kinderen is belangrijk! Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 

het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. Speciaal voor 

baby's, peuters en kleuters zijn De Nationale 

Voorleesdagen tot stand gekomen.  

 

We besteden binnen de opvang veel aandacht aan 

interactief voorlezen. Martien van Speandonk is de 

voorleescoördinator van de opvang van KC de Vendelier. 

Heeft u vragen over voorlezen of zoekt u een goed 

voorleesboek, bevraag Martien.  

 

 

Beweegvloer voor kleuters 

Deze week hebben de kleuters van Kindcentrum de Vendelier de beweegvloer voor het eerst getest. Vol 

enthousiasme waren de kinderen bewegend en spelend bezig met kleuren, woorden en cijfers.  

 

 

 

OPVANG 

 


