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Vendelier 20 jaar!! 
In augustus 2000 opende De Vendelier de deuren. Dat is alweer 20 jaar geleden. Dat mag natuurlijk gevierd worden 
en dat gaan we dit schooljaar dan ook doen.  
De vlag wappert vrolijk, dus dat is al een mooi signaal dat er iets bijzonders aan de hand is.  

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 01 

  

Weer begonnen!   
Op maandag 24 augustus j.l. hebben de leerkrachten op beide locaties 
de kinderen vanaf de speelplaats opgehaald en na schooltijd ook weer 
de kinderen naar de speelplaats begeleid. Net als voor de vakantie. We 
hadden zo gehoopt om weer “normaal” op te kunnen starten. Helaas 
moeten we echter een aantal organisatieaanpassingen die al waren 
ingezet, voortzetten. Fijn om te zien dat onze 
ouders/verzorgers hier volop begrip voor hebben en 
dat iedereen probeert zich goed aan de gemaakte afspraken te 
houden.   
Het schooljaar 2020 -2021, een bijzonder schooljaar. De Vendelier 
bestaat 20 jaar! In een ander artikel leest u er meer over.  
Naast de jubileumactiviteiten staan er volop andere activiteiten op de 
planning. Kennismaking, vieringen, excursies etc. Natuurlijk moeten we 
ook hierbij kijken wat past bij de richtlijnen van het RIVM en bij het 
beleid van QliQ Primair Onderwijs. Een aantal geplande activiteiten 
zullen we aan moeten passen zodat ze mogelijk wel of misschien 
deels door kunnen gaan. We zullen creatief en flexibel moeten zijn en in 
goed overleg met onze ouderraad bekijken wat mogelijk is. De kinderen 
verdienen het dat we daarbij ons uiterste best doen. Niet alleen 
denken in onmogelijkheden maar ook in kansen.  
Het is wellicht ook nog even wennen aan de nieuwe schooltijden. Voor 
de kinderen, voor u als ouders/verzorgers, voor de leerkrachten. Er 
ontstaan nieuwe ritmes. Wij hebben het vertrouwen dat dat goed 
komt.   

We hebben er zin in!   

 We wensen u, namens het team van de Vendelier, een heel goed en    
gezond schooljaar 2020-2021.   

   Met vriendelijke groeten,  
   Yvonne en René  

 

 

 

 

 

 

 

 
Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke mededeling 

De geplande info-markt van 9 
september gaat niet door. 

We zijn nog bezig om een 
alternatief te zoeken. We hopen u 
meer concrete informatie te 
kunnen geven in ’t Vaandel van 
volgende week. Wij vragen u wel 
nog even om deze datum vrij te 
houden. 

 

‘t Vaandel 
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Woensdag kwamen juf Yvonne en meneer Rene in alle klassen met een leuke en lekkere traktatie; een mooie kaart 
en voor iedereen een heerlijk stukje kaneelkoek.  
Een leuke start van een bijzonder jaar.  
In het voorjaar zal ons jaarlijks schoolproject in het teken staan van het 20 jarig jubileum en zullen er diverse 
activiteiten zijn. Er waren al allerlei plannen en ideeen, maar ook hier gooide Corona roet in het eten. We moeten 
dus nog even afwachten en bekijken wat er precies mag en kan, maar dat het jaar een feestelijk tintje krijgt is zeker.  
U hoort nog van ons!!  
Met vriendelijke groet,  
de feestcommissie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ventileren 
Op dit moment is er extra veel aandacht voor het ventileren op scholen. 
Op onze beide locaties hebben we geen mechanisch ventilatiesysteem. Wel zijn er goede mogelijkheden om " 
natuurlijk" te ventileren. 
De regelgeving geeft aan dat wij uiterlijk op 1 oktober moeten communiceren of onze gebouwen aan de eisen rondom 
ventilatie 
voldoen. Dit wordt dus nog getoetst. De Gemeente Helmond wordt bij dit proces betrokken.  

Wij  houden u op de hoogte.    
 
Ouderpanel 
Drie keer per jaar is er een ouderpanel gepland. Wanneer u het leuk vindt om over onderwerpen mee te praten, 
bijvoorbeeld communicatie, dan bent u van harte welkom. Ook als u zelf bespreekpunten heeft zien we u graag 
verschijnen. Yvonne en Lieke zullen bij de ouderpanels aanwezig zijn. In de jaarkalender (zie Basisschoolapp) en via ’t 
Vaandel houden we u op de hoogte. De data voor dit schooljaar zijn:   
   
woensdag 14 oktober; 8.40 – 9.40 locatie Schutsboom,  
woensdag 13 januari; 8.40 – 9.40 locatie Stepekolk,  
woensdag 31 maart; 8.40 – 9.40 locatie Schutsboom   

Aanmelden kan/mag maar is niet nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij Lieke; l.raaijmakers@devendelier.nl  

 

 

 

 
 
 
Jibb+ bij uw kind op school 
Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw kind. Wij zorgen voor een gaaf sport- en beweegaanbod 
en zijn betrokken bij de voedingseducatie. Jibb+ staat voor ‘Bewegen en gezonde voeding voor Jong en Oud’ en 
werkt samen met alle scholen in Helmond. Op school komt een Jibb+´er een keer per week de gymles verzorgen. 
Voor de groepen 1/2 verzorgt de Jibb+´er wekelijks bewegingslessen met extra aandacht voor de motorische 
ontwikkeling.  
Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na schooltijd, in de wijk en in vakanties sport- en 
beweegactiviteiten om kennis te maken met nieuwe sporten. Daarnaast zijn er speciale beweegprogramma’s ter 
bevordering van de gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek (Jibb+ extra). 
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Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief boekjes weer verspreid met naschools cultuur- en 
sportaanbod in Helmond. Kinderen kunnen via deze weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en 
cultuur uit Helmond in aanraking komen, zonder direct lid te hoeven worden. Op maandag 21 september om 09.00 
uur starten de inschrijvingen online op www.sportencultuurhelmond.nl.  
 
Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de Sportclub voor alle sportaanbieders die hun 
‘deuren’ open zetten. Iedereen kan zelfstandig of met het hele gezin naar verschillende sportaanbieders toe om 
kennis te maken met diverse sporten. De plattegrond met mogelijkheden ontvangen de kinderen via de school. 
Overige Informatie over activiteiten na school, in de wijk of in vakanties die Jibb+ worden georganiseerd, worden via 
school verspreidt door middel van stukjes voor nieuwsbrieven of door middel van flyers. Kijk voor het actuele 
aanbod op www.jibbplus.nl / www.sportencultuurhelmond.nl of volg ons Facebook, Instagram en Twitter.  

 
De Jibb+’er bij uw kind op school is:  

Sander Bisseling 

Vakleerkracht Jibb+ 

sanderbisseling@jibbplus.nl 
 

 

Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Communicatie  

• Zorg en ondersteuning Helmond 

• Gratis proeflessen Annatheater 
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