
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

Afgelopen woensdag heeft u via de schoolapp een brief ontvangen van de 
voorzitter van het College van Bestuur van QliQ, Jan van der Heijden. Hierin 
wordt genoemd dat de lockdown wordt voortgezet tot 9 februari. Het 
basisonderwijs en de kinderopvang blijven in ieder geval tot maandag 25 
januari gesloten. Wij brengen u op de hoogte als we nieuws hebben over 
de mogelijke openstelling van het basisonderwijs vanaf 25-01. 
In het vorige Vaandel hebben we aangegeven dat we de noodopvang niet 
meer in de huidige omvang kunnen organiseren. Vandaar dat er in goed 
overleg met het College van Bestuur is afgestemd dat we de criteria 
aanpassen. Gisteren heeft u m.b.t. dat laatste, nadere informatie 
ontvangen. 

 
 

 

 
Bouw tutor lezen  
Een aantal kinderen werken met het lees- en 
spellingsprogramma Bouw van Lexima. Dat is niet voor 
niets. Juist deze kinderen hebben het heel hard nodig om naast het 
klassikale aanbod extra te werken met Bouw.  
Deze kinderen werken normaal gesproken 2x per week op school met 
een bovenbouw-leerling en 2x per week thuis met de ouders aan het programma. Doordat zij nu vanuit 
huis les krijgen, vervalt het tutorlezen op school. We willen echter benadrukken dat het zeer belangrijk is 
om dit thuis minimaal 2x15 minuten en maximaal 4x 15 minuten per week samen met uw kind te oefenen. 
Op deze manier blijft uw kind 'bij' en kan het zich door ontwikkelen. Er wordt nu minder gelezen dan in een 
normale schoolweek, vandaar onze zorgen als er thuis niet extra geoefend wordt met Bouw!. Staat er een 
toets klaar, dan laat het weten via bouw@devendelier.nl (dit was voorheen ib@devendelier.nl). Er wordt 
dan zo snel mogelijk een toets moment ingepland.  
 

 

Letterster 

Een aantal kinderen hebben voor spelling extra ondersteuning door te werken met het 
programma Letterster. Dat is niet voor niets. Juist deze kinderen hebben het heel hard 
nodig om naast het klassikale aanbod extra te werken met Letterster. Zeker nu zij vanuit 

huis les krijgen. In Letterster oefenen deze kinderen minimaal 2x een kwartier per week gericht met de 
spellingregels die zij lastig vinden. Het programma is gebruiksvriendelijk en daardoor heel goed in te zetten 
bij het onderwijs op afstand. Wij vragen ouders of zij erop toe willen zien of uw kind oefent in het 
programma.  
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Belangrijke mededeling 
De Studiedag van de groepen 1-2 
op 28 januari gaat niet door. Als de 
school vanaf 25 januari weer 
opengaat, komen de kinderen van 
de groepen 1-2 op 28 januari dus 
gewoon naar school. 
 
Vanaf heden ontvangt u berichten 
uitsluitend nog via de 
Basisschoolapp. Voorheen werden 
deze ook nog als emailbericht 
verzonden. 
Dat is vanaf nu niet meer het geval. 
Het is dus belangrijk notificaties 
“aan” te hebben staan. 
Dit kunt u wijzigingen via : 
instellingen (tandwiel linksboven in 
de app). 
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Maak kennis met Letterster voor ouders 

Wil je kennismaken met Letterster, meld je dan snel aan voor de webinar.  
De webinar voor de ouders stelt de ouder in staat om thuisonderwijs met Letterster te ondersteunen. 
Dinsdag 19 januari 19:00 uur: webinar voor ouders  

 

Voorleesontbijt groepen 1-2-3 
Volgende week zijn de nationale voorleesdagen. Wij zullen hier met de groepen 1-2-3 aan deelnemen maar hebben 
daarbij jullie hulp nodig. De leerkrachten zullen de klassikale meet op woensdag 20 januari verzetten naar 8.00 uur in 
de ochtend. Als jullie de kinderen van een lekker ontbijtje voorzien leest de leerkracht van de groep een boek voor. 
Natuurlijk mogen de kinderen in pyjama achter het scherm. Mochten er broertjes/zusjes in dezelfde groep zitten dan 
is het ook mogelijk om te kiezen bij wie ze aansluiten. Wij kijken er naar uit! 
Leerkrachten groep 1-2-3 

 
Ouderpanel 
Afgelopen woensdag stond het tweede ouderpanel gepland. Deze heeft helaas geen doorgang gevonden, er waren 
geen aanmeldingen. Dat begrijpen we in deze lastige tijden van thuiswerken en onderwijs op afstand dat vorm dient 
te krijgen. Wat we wel belangrijk vinden om te vermelden is dat u weet dat u bij ons terecht kan in geval van vragen 
of feedback. De samenwerking met ouders staat bij ons hoog in het vaandel. Later in het jaar staat het derde en 
laatste ouderpanel gepland. Het liefst zouden we deze fysiek vormgeven. Mocht dat niet mogelijk zijn dan gaan we 
weer (hoe jammer ook) voor de online variant.  
Met vriendelijke groet, 
Lieke Raaijmakers 

 

Protocollen 
Ons protocol behandeling door externen onder schooltijd heeft een update gehad.  
In het protocol wordt een kader beschreven aangaande behandeling/hulp in het kader van leerlingenzorg door 
externen onder schooltijd. Te denken valt aan hulp van een logopediste, speltherapeut, remedial teacher etc. U vindt 
het protocol in de app; informatie, protocollen. 
Bij dit protocol horen ook formulieren. Mocht dit voor u van toepassing zijn dan krijgt u van de leerkracht een seintje 
om een formulier in te vullen. Deze vindt u in de app bij formulieren.  

 

Nieuws vanuit de bibliotheek 
Ook al zijn de scholen nog dicht, kinderen kunnen toch gebruik maken van de 

(online) bieb.  
Hieronder enkele tips: 
De gratis app online bibliotheek met lees- en luisterboeken (gratis voor kinderen!). 
Yoleo - voor kinderen die lezen soms lastig vinden (gratis met de bibliotheekpas). 
Skoolzone - leuke online activiteiten met filmpjes, op eigen tempo leren en creëren. 
Digithuistips - ons TechLab neemt kinderen mee naar de beste tips om thuis digitaal aan de slag te gaan. 
Online workshops, proefjes of een spannende speurtocht.  
Digitale voorleestas - Lees mee uit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, zing-, speel- en 
praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk!  

 
Voor meer tips en uitgebreide informatie verwijzen we je graag naar 
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/bnl/jeugdbibliotheek (kijk per leeftijd wat de bibliotheek voor je heeft!) 
Dienstverlening van de Bibliotheek in Coronatijd 
In verband met het coronavirus worden onze activiteiten aangepast waar nodig. 
De terugbrengdatum van alle dit schooljaar uitgeleende boeken in de Bibliotheek op School is automatisch 
verlengd naar 22 februari 2021 (na de carnavalsvakantie). 

https://mabv.maillist-manage.eu/click.zc?od=246cc2c51360629f8b087e06407939803&repDgs=1653869df740881&linkDgs=1653869df73e57c&mrd=1653869df732961&m=1


 

Kinderen kunnen via onze Afhaal Bieb een speciaal verrassingsboekenpakket laten samenstellen en ophalen in 

onze bibliotheekvestigingen in Asten, Deurne, Helmond of Someren. Ook zelf titels reserveren en afhalen is 

mogelijk. 

Veel leesplezier! 

Bijlagen bij dit Vaandel: poster Nederland blijft in lockdown 

 


