
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

 

 

 
Sinterklaas 
Vorige week heeft u kunnen lezen dat Sinterklaas op 

4 december een bezoek brengt aan onze school. 
Inmiddels is er weer meer informatie. Sinterklaas 

bezoekt de groepen 1 t/m 5. Dit zal wel gebeuren met 
de nodige aanpassingen vanuit de richtlijnen. Denk 

daarbij aan b.v. aan  afstand en traktatie. Om de verjaardag van 
Sinterklaas in de groepen 6 t/m 8 niet zomaar voorbij te laten gaan, 
wordt er in die groepen surprise gedaan!  

Dit besluit liet even op zich wachten maar in navolging van de richtlijnen 
van de PO-raad en van QliQ zijn wij ook blij dat dat nu door kan gaan. Dit 

dan wel volgens de adviezen van het RIVM. Denk daarbij b.v. aan verpakt 
snoepgoed. De kinderen van deze groepen hebben inmiddels een brief 
gehad. 

De lootjes zijn vandaag of worden anders maandag getrokken.  

Versiering 

We herhalen nog een keer de oproep van vorige week m.b.t. de ingepakte 
dozen met Sinterklaaspapier. Inmiddels hebben we al “cadeautjes” mogen 

ontvangen maar ze zijn nog welkom! Zodoende kunnen we de aula’s weer 
leuk aankleden. 

Sinterklaasboeken 
De “Pieten-discussie” is momenteel weer erg actueel. Veel bibliotheken 

hebben de oude sinterklaasboeken uit de collectie gehaald. Ook voor ons 
betekent dat dat we aanpassingen moeten doen, o.a. in onze Bibliotheek 
op School. We zijn ons daar bewust van. Anderzijds zitten we in een 

overgangsfase waarin we niet rigide willen zijn. De huidige Sint-boeken 
blijven nog even in school en/of bibliotheek want er is nog geen 

alternatief. De bibliotheekboeken worden wel na Sinterklaas ingeleverd bij 
de stadsbibliotheek. We hopen dat er volgend jaar een nieuwe collectie is. 
 

Voorleeswedstrijd De Vendelier 
Dinsdag 10 november was de voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8.  
In alle groepen waren voorrondes geweest en hadden kinderen voorgelezen uit leuke, grappige, spannende 
boeken. En elke groep had een klassenkampioen. De kinderen die 2e en 3e waren geworden kregen ook een 

belangrijke rol; zij mochten in de kinderjury!  
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Belangrijke data 

 

 

 

Belangrijke mededeling 
 

Ouders en kinderen die thuis 
gebruik maken van Cloudwise 

(omdat zij bijvoorbeeld in 
quarantaine zitten) willen we 
verzoeken niet te mailen vanuit 

Cloudwise. Leerkrachten werken in 
de communicatie naar u via de 

Basisschoolapp en u mag gebruik 
maken van Outlook om de 
leerkracht(en) te bereiken. Dit 

voorkomt dat mail soms niet (of te 
laat) gelezen wordt.  

 

‘t Vaandel 
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Dinsdagmiddag zaten alle groepen 7 en 8 in de aula op de Stepekolk en de kinderjury zat aan een tafel aan 
de zijkant van het podium, klaar voor hun belangrijke taak. Daan uit groep 8C was de eerste voorlezer. Best 

spannend om als eerste te moeten voorlezen voor zo’n volle zaal… na afloop gaven enkele kinderen uit de 
jury hun tops voor de voorlezer. We zagen en hoorden ook nog Isa uit groep 7C, Aniek uit groep 8B, Rens uit 

groep 7B, Lise uit groep 8A en Lieve uit groep 7A. 
Wat las iedereen goed voor! De kinderjury had een zware taak want het niveau lag hoog. Het waren terechte 
klassenkampioenen! Nadat iedereen had voorgelezen, ging de kinderjury in overleg met 3 leerkrachten. Er 

werd heel goed met elkaar gediscussieerd en we hebben een rondje gemaakt wie de kinderen op de 3e, de 
2e en de 1e plek hadden staan. Daar kwamen mooie lijstjes uit met goeie argumenten. Uiteindelijk stonden 

er 2 kinderen op de 1e plek en daar hebben we goed naar gekeken. Keuze van het boek, tijd van het 
fragment, publiek aan kijken, duidelijk verstaanbaar. Allemaal zaken waar op gelet is door de jury. 
Uiteindelijk kwam er een winnaar uit. Alle kinderen werden weer verzameld in de aula en nadat de 

kinderjury uitgebreid was bedankt voor hun inzet werden alle voorlezers op het podium geroepen. De 
voorleeskampioen van de Vendelier 2020 is geworden… 

 
Lise Hendriks uit groep 8A! 

 

Lise gaat de Vendelier vertegenwoordigen bij de Helmondse voorleeswedstrijd in 
het voorjaar. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte hoe dat is gegaan. 

 

Atelierochtend 
Vanmorgen heeft onze tweede  Ateliermoment 
plaatsgevonden. Het thema was Muziek en Drama. De 

hele school was tussen 11.00 en 12.00 met veel plezier, 
lekker aan de slag. 

De workshops werden verzorgd door medewerkers van 
het Kunstkwartier vanuit het project : “ Méér muziek in school. Ook ons eigen 
personeel heeft een bijdrage geleverd.  

Er waren veel instrumenten te horen zoals, gitaar, viool, keybord, joekelille, 
percussie. En er werd ook gedanst en poppenkast gespeeld. 

 

 



 

  

Incasso ouderbijdragen 
De incasso van de ouderbijdragen is vanwege administratieve redenen niet 

gedaan op 9 november 2020. 
Deze wordt in week 47 bij u geïncasseerd. 

 
MR 
5 november jl. heeft de MR online vergaderd. Het volgende is besproken.  
Actuele stand van zaken met betrekking tot COVID. Landelijk is bepaald dat 

de gezondheid en het primaire proces voorop moet staan. Hierdoor zijn er 
geen buitenschoolse activiteiten mogelijk. Binnen de mogelijkheden probeert de school zoveel mogelijk door 

te laten gaan.   
Toekomst Met veranderende leerlingaantallen nemen we het huidige locatiebeleid onder de loep. Vanuit de 
expertgroepen . De PMR praat iedereen bij over de stand van zaken omtrent de expertgroepen. De 

ouderapp ConcApps is dit jaar geïmplementeerd. Iedereen heeft daar zijn weg in gevonden.  
De informatiemarkt kon dit jaar helaas niet doorgaan.   

Er is een doorgaande lijn gevormd binnen de school omtrent het werken met de weektaken. Na de 
kerstvakantie gaat het hele team met een nieuwe methode voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs werken: 

TopOntdekkers.  
Heeft u suggesties voor of vragen aan de MR?  

Neem dan contact met ons op via mr@devendelier.nl     
 

Gevonden voorwerpen 
We hebben weer veel gevonden voorwerpen, vooral jassen. 

Mist uw kind een jas laat hem of haar dan volgende week even bij de 
gevonden voorwerpen kijken. 
We gaan deze dan ook na volgende week opruimen. 

 

 
 

 

 


