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Studiedag 08-02 

Afgelopen woensdag heeft het team een studiedag gehad. 

De expertgroepen hebben gedeeld wat de stand van zaken is m.b.t. 

de onderwerpen waar ze mee bezig zijn, gekoppeld aan de 

jaarplanning. De werkgroep taal begeleidt de invoering van onze 

nieuwe taalmethode “PIT”. Ervaringen en laatste ontwikkelingen 

werden gedeeld. Vervolgens was er een toelichting op het 

Mijnrapportfolio. 

Zoals vorige week vermeld wordt dit op donderdag 16 februari  

opengesteld voor de groepen 1 t/m 7. De groepen 8 worden 

opengesteld op maandag 27 februari i.v.m. de eerdere 

adviesgesprekken. 

Daarna hebben we verbeter- en veranderonderwerpen 

geïnventariseerd voor het nieuwe schoolplan 2023-2027. We zijn al 

volop bezig met het samenstellen van dit schoolplan. Dit is o.a. 

gebaseerd op de strategische doelen en ambities 2023-2027 van 

QliQ Primair Onderwijs. 

Vervolgens hebben de verschillende expertgroepen verder gewerkt 

aan diverse thema’s en onderwerpen die in ons lopende jaarplan 

staan. 

Alle teamleden hebben zitting in een expertgroep. Er zijn 3 

expertgroepen en daarnaast hebben we ook werkgroepen die met 

deelonderwerpen aan de slag gaan. 

De expertgroepen zijn verdeeld in: 

Toekomstbewust leren en talentontwikkeling. 

Op Maat leren en ontwikkelen. 

Samenwerking en verbinding. 

 

Op maandag 28-02 a.s., meteen na de carnavalsvakantie is er 

wederom een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
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Beste ouders en kinderen van de Vendelier, 

Rapportfolio 

Wanneer het rapportfolio open gezet wordt kunt u daarin ook de gegevens 

vinden van de CITO toetsen. Deze worden weergegeven in een grafiek. Naast 

elke grafiek staat een tabel waarin o.a. het niveau weergegeven wordt. 

U zult zien dat bij de laatst afgenomen AVI toets geen niveau weergegeven 

staat. Hiervoor kijkt u naar de laatste kolom (functioneringsniveau=fn). Daar 

vindt u het AVI niveau dat passend is bij uw kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval op de Vendelier in het thema: Nederland en de Wereld 

Alle groepen vieren gezellig Carnaval in hun klas. Om alvast in de stemming te komen gaan we dit jaar 

de dagen vooraf al een beetje los, de kinderen mógen zichzelf ‘mooi versieren’ of ‘gek uitdossen’, maar 

natuurlijk, niks móet: 

 

De dagen voor Carnaval:  

• Dinsdag 14 februari  “ Rood en hartjes” dag 

• Woensdag 15 februari “raar met je haar” dag 

• Donderdag 16 februari “zet ‘m op” dag 

 

 

Vrijdag 17 februari: 

Alle groepen starten en eindigen in hun eigen klas. De groepen 5 t/m 8 gaan rond half 11 een half uurtje 

gezellig gezamenlijk ‘hossen’ op locatie Schutsboom, de groepen 1 t/m 4 hebben dan een ander 

feestelijk programma.  

Vanaf 11:15 uur zullen we met de hele school een OPTOCHT om de school heen houden, waarbij de 

Brandeliers en de Brandelero’s ook gezellig aanwezig zullen zijn. Om 12 uur “hossen” we nog even op 

het schoolplein, u kunt dan buiten de hekken nog even toekijken. 

ONDERWIJS 
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Om het “ hossen “ leuk te houden, vragen we u de kinderen geen serpentines/ confetti mee te geven. 

Ook vragen wij u om, wanneer u naar de optocht komt kijken, rekening te houden met de omgeving en 

de confetti(kanonnen) ook dan thuis te laten.  

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen brengen zoals altijd fruit en eigen drinken mee. Er wordt ook getrakteerd op ranja en chips. 

Daarom het verzoek de kinderen een extra beker te laten meebrengen zodat wij, in het kader van 

duurzaamheid, geen extra bekers hoeven te gebruiken voor het drinken.  

  

Alaaaaaaaaf ,  

 

Werkgroep Carnaval 
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Bijeenkomsten over autisme 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het oudersteunpunt organiseert als vervolg op eerdere 

bijeenkomsten over autisme een thema-avond op 30 maart 2023. 

Deze avond staat vooral in het teken van het uitwisselen van 

ervaringen rondom de kenmerken van autisme.  

Heb je een onderwerp dat je heel graag wil bespreken, dan kun je 

dit kenbaar maken vóór  

27 februari 2023. Opgeven en doorgeven van een onderwerp kan 

via deze link.  

Wij zullen een keuze maken uit de meest gestelde 

vragen/onderwerpen.  

Locatie: Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 5709 AE Helmond 

Graag tot ziens op 30 maart!  

Met vriendelijke groet, 

Oudersteunpunt SWV Helmond Peelland PO 

 

oudersteunpunt@swv-peellandpo.nl  

 

 

 

 

 

De app GroeiGids 

De dagopvang van KC Vendelier heeft nauw contact met de 
jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau ( GGD Team 
Brandevoort). De GGD adviseert ouders om gebruik te maken van de app 
GroeiGids. In de GroeiGids app en op groeigids.nl vinden ouders 
alle informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen per 
levensfase. Van kinderwens tot zwangerschap; en vanaf de babytijd tot 
jongvolwassenheid. De informatie sluit perfect aan op de informatie die in 
de verschillende GroeiGidsen geboden wordt. 

De betrouwbare informatie op groeigids.nl wordt samengesteld door 
Stichting Opvoeden.nl, in samenwerking met alle Nederlandse Kennis en 
Thema-instituten. Ook de hoofdredacteur van de GroeiGids zit in de 
redactie van Stichting Opvoeden.nl. 

 

 

 

 

OPVANG 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fak9mGb6htJ&data=05%7C01%7Cm.stienen%40swv-peellandpo.nl%7Cf9e301d592454f9d430408db0858f019%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C638112950295876755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EdEWwdK%2BpgAh%2B4%2FpmUAVgxcj488gvrS6d6d%2BfD2dg4%3D&reserved=0
mailto:oudersteunpunt@swv-peellandpo.nl
https://groeigids.nl/

