
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Aanmelden broertjes/zusjes 
Formeel kunnen we als school een leerling pas met 3 jaar inschrijven. 
Het is voor ons echter van groot belang om te weten met welk aantal 
leerlingen we in de nabije toekomst rekening moeten houden. 
Bij deze een oproep om toekomstige leerlingen (schooljaar 2021-
2022) zoveel mogelijk aan te melden. 
U kunt dit doen door een aanmeldformulier te downloaden van onze 
website. We ontvangen het vervolgens graag volledig ingevuld 
retour. Dit kan o.m. door het formulier in te scannen en te sturen 
naar info@devendelier.nl 

 
Wij bewaren dit formulier en omstreeks het moment dat uw kind 3 
jaar wordt, krijgt u per mail een inschrijfformulier toegestuurd. 

 
Is uw kind al 3 jaar, dan is het mogelijk om een inschrijfformulier in 
te vullen en te retourneren. Ook deze zijn te verkrijgen via de 
website. 
U ontvangt nadien een bevestiging van inschrijving. 

 
Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u natuurlijk altijd 
telefonisch of per mail  contact opnemen met 
y.vanheugten@devendelier.nl   

 

 
Sinterklaas 
Beste ouders, 
Aanstaande donderdag 26 november mogen alle kinderen hun schoen 
zetten op school.  
Groep 1 t/m 5 mag een schoen van thuis 
meenemen.  
Groetjes van de werkgroep Sinterklaas 

 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 12, 20-11-2020 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
27-11   verslag 1 groep 3 t/m 8 

 

 

 

Belangrijke mededeling 
U heeft in de Basisschoolapp 
allemaal een bericht ontvangen 
m.b.t. het aangeven van uw 
persoonlijke voorkeur omtrent 
het gebruik van beeldmateriaal. 
Wij verzoeken u vriendelijk dit 
formulier in te vullen.  

 

Personeel 
In afstemming met ons bestuur 
QliQ-Primair Onderwijs is 
overeengekomen dat Iris 
Helsper, leerkracht van groep 
7B, per 1 januari opnieuw aan 
het werk gaat op onze collega-
school de Vlier. De 
ouders/verzorgers zijn 
inmiddels al geïnformeerd. 
Dit betekent dat er in verband 
met de korte termijn, de 
vacature al op verschillende 
platformen is uitgezet, ook op 
social media. Deel dit dus ook 
gerust! De vacature is gericht op 
een fulltime baan tot aan het 
einde van het schooljaar, ook 
met de mogelijkheid voor 
minder uren om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. 
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1e editie Live Tech Battle  
Door omstandigheden hebben we dit stukje eerder nog niet opgenomen in ‘ Vaandel. We zijn natuurlijk 
enorm trots dat een aantal kinderen van onze groep 8B uiteindelijk de 1e prijs heeft gewonnen bij de Live 
Tech Battle. 
 
Citaat uit Weekblad de Traverse: 
“ Na 1,5 uur wist team Nameless van Basisschool de Vendelier de winst in de wacht te slepen en mogen zij  
zich niet alleen dé techkenners van 2020 noemen maar wonnen ze ook een optreden van het bekende 
Mad Science voor hun hele klas. En dit succes smaakt voor alle betrokkenen naar meer. Er is een 
techniekzaadje geplant bij alle kids maar ook is er een zaadje gepland voor een hele mooie nieuwe 
activiteit op de kalender van Stichting Hightech Helmond-de Peel”. 

Verslag door enkele kinderen van groep 8B. 
16 oktober hadden de groepen 8 de Tech Battle regio Helmond Peelland. We gingen in groepjes van 3-4 
kinderen op tegen ongeveer 420 groepjes, 50 klassen en 1600 leerlingen. Zelf hadden we 7 groepjes. Er 
waren verschillende prijzen die je kon winnen, de top 11 van elke ronde werd in een rad gezet en die kon 
een prijs winnen. Toen we de prijzen te horen kregen hadden we een voorkeur voor het ijs, we hadden 
dat alleen niet gewonnen, De Vendelier had wel “ diksap”  gewonnen, maar door de drukte konden we 
niet horen welke groep. Onze groep (8B) was een paar keer in de top 20 gekomen, daar waren we heel 
erg blij mee. Om punten te krijgen moest je vragen beantwoorden, om de 10 vragen had je een doe-
opdracht, en werd ook de tussenstand bekend gemaakt.  In een van die tussenronden had De Vendelier 
ook “diksap”  gewonnen zoals we eerder al zeiden. Toen we alle vragen hadden beantwoord stonden er 3 
groepjes uit onze klas in de top 10 en 5 groepjes in de top 20, van de groepjes die in de top 10 zaten 
waren er 2 groepjes in de top 3 dat waren: “ Lekker met de meiden”, die kwamen op plek 2 en “Newkids” 
, die kwamen op 3, maar zoals bij iedere ronde werd wie won bepaald door het rad, we hadden toen 3 
groepjes die kans hadden op de hoofdprijs, die stonden op plaats: 2, 3 en 8 (op plaats 8 stond het groepje 
“Nameless” ) Toen het rad ging draaien was er veel spanning in de klas maar toen het rad stilstond veel 
blijdschap. Het groepje die op plaats 8 stond “ Nameless”  had gewonnen! De kinderen die in dat groepje 
zaten waren: Emma Huig, Hannah en Kamila. De hele klas was heel erg blij! De prijs die we gewonnen 
hadden was een les in de klas georganiseerd door Mad Science. We zijn heel blij dat we mee hadden 
gedaan.  

Groetjes groep 8B  

 

 



 

Covid 19 en vieringen 
In navolging van de persconferentie van dinsdag 17 november jongstleden willen we u graag informatie 
geven  over richtlijnen waar we mee te maken krijgen bij de organisatie van onze vieringen. Dit willen we 
doen via vragen die bij de PO-Raad zijn gesteld.  
Natuurlijk gaan we er alles aan doen om de vieringen voor de kinderen tot een succes te maken. 
Informatie over de Kerstviering ontvangt u vanaf begin december. 
 
Zijn bijeenkomsten in het kader van feesten en evenementen toegestaan op school? 
De PO-Raad geeft het dringende advies om geen bijeenkomsten/evenementen te organiseren met 
groepen ouders/verzorgers/externen. Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en 
leerlingen,  zoals een Sinterklaas-, of Kerstviering, zijn toegestaan. Hiervoor dienen de richtlijnen van het 
RIVM te worden gevolgd. Zie ook de protocollen. 
 
Mogen de leerlingen zingen bij vieringen in de school? 
Leerlingen in het primair onderwijs mogen ook bij vieringen zingen en muziek maken, ook met 
blaasinstrumenten. 
 
Mogen er lekkernijen worden uitgedeeld tijdens vieringen op school? 
Het staat scholen en besturen vrij om te beslissen hoe om te gaan met het uitdelen van lekkernijen. 
Vanuit de corona-richtlijnen zijn daar geen beperkingen op. We adviseren wel om alleen voorverpakte 
traktaties toe te staan. 

 
Basisschoolapp  
De implementatie van de Basisschoolapp heeft ervoor gezorgd dat we op een laagdrempelige manier met 
u als ouders kunnen communiceren en dat alle relevante informatie voor u beschikbaar is op één plek. 
Intern heeft het ervoor gezorgd dat we een document hebben opgesteld omtrent communicatie. De MR 
heeft instemming verleend. De afspraken met betrekking tot de Basisschoolapp die voor u als ouders van 
belang zijn communiceren we nu via dit Vaandel.  
- Via de app kunt u communiceren met de leerkrachten. Uw berichten worden gelezen door de op die dag 
werkende leerkrachten tussen 08:00 en 17:00 uur. Dan kunt u ook antwoord verwachten. Op vrije dagen 
en in het weekend worden er geen berichten gelezen of beantwoord. 
- Ziekmelden, alsmede aanvragen voor verlof van uw kind ontvangen wij via de app.  
- Het is in de app mogelijk om te reageren door op het hartje te klikken. Wij vragen u uitdrukkelijk om niet 
te reageren op geplaatste berichten behalve als er specifiek om een reactie gevraagd wordt.  
- Niets uit deze app mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vendelier.  
- Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens 
naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van 
digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer 
van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde 
gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken. Basisschool-apps (bedrijf achter de website en app van 
Concapps) heeft dit convenant ook ondertekend en onderschrijft daarmee de voorwaarden. 
 

Kerstvakantie 2020 Jibb+ 
Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Heb jij zin om lekker 
fanatiek het jaar uit te gaan! Tijdens de kerstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer 
super leuke activiteiten! Zo kunnen jullie gaan kunstschaatsen, ijshockeyen, meedoen aan de wintergames 
en dansactiviteiten voor verschillende leeftijden. Ook freerunnen, tafeltennissen, zaalhockey, volleyballen 



 

en verschillende vecht/verdedigingssporten als Ji Jitsu, boksen en kickboksen komen aan bod tijdens de 
kerstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten er 
allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt uiteen van groep 1 t/m groep 8. Schrijf je snel in zodat jij 
er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.  
Aanmelden kan vanaf maandag 30 november(9.00 uur) t/m woensdag 16 december 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 

 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 

 

 


