
 

 

 
 
 
 
 
 

                               

Basisschoolapp 
Sinds dit schooljaar werken we met een directe koppeling tussen ons 
administratiesysteem Parnassys en de Basisschoolapp. Hierdoor kan het zijn dat u een 
activatiemail heeft ontvangen van Concapps, de aanbieder van de app. Dit is zo omdat er 
wel eens wijzigingen in emailadressen zijn en nu standaard het emailadres uit Parnassys wordt geïmporteerd. 
Hierdoor kan het ook zijn dat u nu berichten dubbel krijgt, op beide emailadressen. Dat is wellicht wat te veel van 
het goede. Mocht u dit graag wijzigen dan kan dat door een mail te sturen aan ictbegeleiders@devendelier.nl. Wij 
passen dit dan graag voor u aan.  
Wij verzoeken u ziekmeldingen en korte afwezigheid door te geven in de app. Dit kan als volgt:  
Ziekmelden: tegel ziekmelden, zie formulier. 
Tandarts-/doktersbezoek: tegel formulieren, kort afwezig.  
Het protocol medicijngebruik en medische handeling vindt u in de app bij informatie, protocollen. Formulieren die 
ingevuld dienen te worden zijn beschikbaar op de eigen locatie.  

 

HiLevel  
Ja!  Woensdag 22 september gaan we weer starten met de HiLevel! 
Met 16 kinderen uit diverse groepen 6, 7 en 8 is een groep samengesteld en woensdag gaan we beginnen. 
Elke week komen we bij elkaar om samen te filosoferen, vreemde talen te leren, lastige problemen en vraagstukken 
op te lossen en ook spelletjes te spelen. 
De HiLevel is in een lokaal op de Stepekolk en juf Erna is de juf van de HiLevel. 
We hopen dat we er een mooi jaar van kunnen gaan maken met elkaar.   
 

Kennismakingsactiviteit groepen 1-2                                                                                                                                              
Op woensdag 22 september gaan we met alle kinderen van groep 1-2 
lekker spelen in de Leonardus -speeltuin. De schooltijd blijft gelijk: van 
8.30 uur tot 12.30 uur. 
 De kinderen krijgen van ons een traktatie; ze hoeven zelf geen fruit en/of 
drinken mee te brengen. We hebben voor groep 1-2C nog enkele ouders 
nodig die rijden. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de mail bij juf Lieke/juf Inge  
We maken er samen een gezellige ochtend van! 
 
 
Oproep, hulp gevraagd bij workshop Sport & Spel dinsdag 12 oktober van 13.30-14.30u! 
Zoals jullie in het Vaandel van vorige week konden lezen gaan we half oktober een aantal 
jubileumactiviteiten inhalen. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die een Sport & Spel workshop kan geven 
aan ca 25-30 kinderen uit groep 1, 2 en 3 op dinsdag 12 oktober van 13.30-14.30u. Het is de bedoeling dat 
de kinderen dan leuke actieve spellen gaan spelen en het specialer is dan een 'gewone' gymles. Vind je het 
leuk, of ken je iemand, die deze workshop wil begeleiden; stuur dan svp een mail naar or@devendelier.nl. 
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Bibliotheek op school 
Goed nieuws: We mogen weer open! 
We zijn blij te kunnen melden dat de Bibliotheek op School weer opengaat hetzij nog 
even onder een aantal voorwaarden.  
In de week van 27 september a.s. gaan de biebdagen van de groepen weer van start (volgens bijgevoegd rooster). 
Mocht u zich, indien gewenst, nog niet hebben aangemeld als biebouder om op deze dagen te helpen, kunt u dit 
alsnog doen bij de leerkracht. 
Voor nieuwe biebouders vindt er op woensdag 29 september om 10.30u.  een instructiemoment plaats in de BoS 
aan de locatie Schutsboom. Deze instructie zal gegeven worden door de leesconsulent van de bibliotheek Toos v.d. 
Beuken. Aanmelden hiervoor kan vóór maandag 27 september a.s. via de mail i.vandaal@devendelier.nl  
Hieraan voorafgaand zal volgende week, woensdag 22 september, de BoS haar deuren weer voor de eerste keer 

openen van 12.30u.-13.00u. Op beide locaties staan onze vrijwilligers klaar om de kinderen weer met veel plezier 

te helpen bij het lenen van de boeken. De kinderen maken gebruik van de BoS op de locatie waar ook hun 

klaslokaal is (zowel de lidmaatschapspassen als de collectie boeken van de bibliotheek sluiten hierbij aan). 

Voorlopig gelden nog de volgende maatregelen: 

-Alleen kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen onder begeleiding van 1 volwassene naar binnen; 

-De groepen 4 t/m 8 komen zelfstandig boeken lenen. Ouders kunnen wachten op de speelplaats bij 

 het  BoS-lokaal; 

-Maximaal 5 volwassen begeleiders mogen tegelijkertijd aanwezig zijn in het BoS-lokaal, anders even 

 wachten op de speelplaats bij het BoS-lokaal totdat dit weer mogelijk is; 

-Volwassenen houden 1,5m afstand tot elkaar; 

-Volwassenen hoeven geen 1,5m tot de kinderen te houden; 

-Indien het niet mogelijk is deze afstand te houden, wordt een mondkapje gedragen. 

We vertrouwen op uw medewerking en wensen iedereen op deze manier weer heel veel leesplezier toe! 

 
Roosters biebdag 2021-2022 

 
Schutsboom 
 

WEEK DAGEN TIJD GROEP 

39,44,47,2,5,11,19,23 Woensdag 11.15 -12.15 uur groep 3A 

   groep 4A 

 Vrijdag 08.30-09.30 uur groep 1-2A 

   groep 1-2B 

 Vrijdag 11-15-12.15 uur groep 5B 

   groep 7C 

40.46.49.4.10.13.20.25 woensdag 11.15-12.15 uur groep 3B 

   groep 4B 

 Vrijdag 08.30-09.30 uur groep 1-2C 

   groep 1-2D 

 Vrijdag 11.15-12.15 uur groep 6B 

   groep 7B 

41.45.48.3.6.12.15.21.24 Woensdag 11.15-12.15 uur groep 8B 

   groep 8C 

    

Stepekolk 
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WEEK DAGEN TIJD GROEP 

39,44,47,2,5,11,19,23 Woensdag 11.15 -12.15 uur groep 5A 

   groep 8A 

 Vrijdag 11-15-12.15 uur groep 6A 

   groep 7A 

 
 
Samen opleiden 
De Vendelier participeert in het netwerk 'samen opleiden'. Dit is 
een opleidingsnetwerk van acht besturen; zeven schoolbesturen 
voor Primair Onderwijs en Hogeschool de Kempel. 
Dit betekent dat studenten een deel van de opleiding volgen op 
de werkplek, in dit geval onze schoolorganisatie. Wij vinden het als school belangrijk dat aanstaande 
professionals ook onderdeel van de school zijn, zij zijn collega en dragen bij aan de onderwijsontwikkelingen.  Daar 
tegenover staat dat wij proberen de studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun eigen ontwikkeling. Deze 
begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten van onze school. Daarnaast zijn wij als schoolopleiders aangesteld 
welke zorgdraagt voor alle studenten, intervisie organiseert en de contacten onderhoudt met de opleidingen en 
andere scholen binnen ons bestuur. 
 
Momenteel zijn de volgende studenten werkzaam binnen onze school.  
 
Vanuit Hogeschool de Kempel:  
Afstudeerstages  
Ingmar de Louw het hele jaar in groep 6B bij Mark/Stephanie 
Joelle Frijters het hele jaar in groep 7B bij Laura 
Sasha Warners het hele jaar in groep 8C bij Karlijn/Stephanie  

 
Eerstejaars studenten Hogeschool de Kempel  
Isa Cuppen in groep 1-2B bij Madelein/Caroline 
Britney van den Berkmortel in groep 3A bij Marian/Moniek  
Yana Damen in groep 5B bij Martine/Kim  
 
Deze studenten zullen in februari van groep wisselen.  
  
Vanuit het Summa College:  
Afstudeerstages  
Stan de Beer in groep 7A bij Lisanne/Patty 
Janne Meeusen in groep 6A bij Marloes/Kim 

 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de schoolopleiders van onze school. 
Lieke Raaijmakers voor de groepen 1-4 (onderbouw) 
Karlijn ter Horst voor de groepen 5-8 (bovenbouw) 
 
 

 

Dag van de Sportclub 
Zondag 19 september tussen 10.00 en 14.00 uur   
Op deze dag zetten 35 Helmondse sportaanbieders hun deuren open om jou te ontvangen! 
Op de Fietsplattegrond die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen en die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat het 
overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de sportaanbieder iets aanbiedt.  
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis en het is niet nodig om je vooraf aan te 
melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga sfeer proeven bij de vele sportaanbieders 



 

in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen worden clinics aangeboden. Houd er rekening mee dat 
sommige clubs aangepaste openingstijden óf bepaalde clinic tijden hebben! Bekijk het volledige sportaanbod en de 
tijden op de website van Jibb+: https://jibbplus.nl/dag-van-de-sportclub/. 
Ga jij jouw sport ontdekken?! 
 

                                                                                                             
 
 
 
Gezinsvieringen  
In onze parochie zijn op verschillende momenten in het schooljaar gezinsvieringen gepland. Gezinsvieringen zijn 
vieringen met speciaal aandacht voor kinderen. Zo zijn er mooie kinderliedjes, wordt het evangelie in begrijpelijke 
taal gelezen en uitgelegd aan de kinderen. Ook kunnen de kinderen helpen door een voorbede te lezen of te 
collecteren samen met de koster of collectanten. 
De gezinsvieringen zullen afwisselend in de St. Trudokerk in Stiphout en in de St. Luciakerk in Mierlo-Hout zijn. 

 
De eerste gezinsviering van dit schooljaar is op zondag 3 oktober in de St. Trudokerk, Dorpsstraat 34, heeft als 
thema ‘Franciscus’. Deze heilige leefde in de middeleeuwen en was een echte dierenvriend. Daarom mogen de 
kinderen allemaal een knuffeldier meenemen. Deze wordt na afloop van de viering door de pastoor gezegend.   
De andere gezinsvieringen zijn op: 

 
Zaterdag 13 november om 19.00 uur in de St. Luciakerk, met als thema: Sint-Maarten 
Vrijdag 24 december om 17.00 uur in de St. Luciakerk en de St. Trudokerk. Het thema is: Kerstmis 
Zondag 30 januari om 11.00 uur in de St. Trudokerk 
Zondag 13 maart om 9.30 uur in de St. Luciakerk met als thema: veertigdagentijd. 
Zondag 10 april om 9. 30 uur in de St. Luciakerk en om 11.00 uur in de St. Trudokerk, met als thema: Palmpasen. 
Vrijdag 15 april om 15.00 uur in de St. Luciakerk. We gedenken dat Goede Vrijdag. 
Zaterdag 16 april om 19.00 uur in de St. Luciakerk. We vieren de Verrijzenis van Jezus. 
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur in de St. Luciakerk. We sluiten het jaar op feestelijke wijze af. 
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