
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

Op dinsdag 2 februari a.s zullen we meer informatie krijgen via de 
persconferentie over het mogelijk weer opengaan van de basisscholen op 
maandag 8 februari. Laten we hopen dat dit daadwerkelijk het geval is. 
Wij houden u op de hoogte. 
In de bijlage is het opgaveformulier toegevoegd voor de noodopvang van 
maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari. 
Verder stellen 2 nieuwe collega’s zich voor. Juffrouw Karin start op 1 
februari in groep 7B. Al eerder hebben wij de kinderen en ouders van de 
betreffende groep hierover geïnformeerd. De ouders/verzorgers van de 
kinderen van groep 7A hebben eerder vandaag een brief ontvangen over 
een leerkrachtwijziging. Juffrouw Patty gaat per 1 maart a.s. werken op 
een van onze collega-scholen, de Vuurvogel. Gelukkig hebben we 
inmiddels de vrijgekomen vacature in kunnen vullen. Patty Overmeer 
gaat de groepsgebonden taak overnemen. Zij start met haar 
werkzaamheden vanaf 1 februari a.s. Zodoende kunnen we een goede 
overdracht realiseren. Het duurt dus nog even maar we wensen juffrouw 
Patty van Dordrecht veel succes op haar nieuwe school. We zullen op een 
gepaste manier afscheid van haar nemen. Onze nieuwe collega’s wensen 
we veel succes en werkplezier op de Vendelier. 
 
  
 

 
 
Adviesgesprekken groepen 8 
De definitieve adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 zijn door de Lockdown uitgesteld.  
We zouden eigenlijk komende week starten met deze gesprekken met ouders en kinderen maar helaas kan dat niet 
doorgaan. De gesprekken gaan nu plaatvinden in de weken 8 en 9, de eerste 2 weken na de carnavalsvakantie.  
Deze gesprekken worden online gevoerd omdat er volgens de geldende regels nog steeds geen ouders op school 
mogen komen. Hoe we dit gaan aanpakken wordt binnenkort met de ouders gecommuniceerd door de leerkrachten 
van groep 8. 
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Studiedag 10 februari groepen 
1 t/m 8 
 
De studiedag voor de groepen 1t/m 8 
die gepland stond voor woensdag 10 
februari gaat niet door. 
De kinderen komen van 08.30 tot 
12.30 dus gewoon naar school. 
Als de school op maandag 8 februari 
weer opengaat vinden wij het niet 
gepast om in die week een studiedag 
te plannen waarbij de kinderen weer 
thuis zijn. Vanaf 13.30 uur start een 
aangepast programma voor de 
leerkrachten. 

 

 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

Voorstellen nieuwe collega’s 
Mijn naam is Karin van Diesen. Ik ben 41 jaar oud en woon samen  
met mijn twee jongens van 4 jaar en 8 maanden in Liessel. 
Tot voor kort heb ik, met veel plezier, bijna 10 jaar bij Taalbrug Junior gewerkt.  
Dit is speciaal onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.  
Maar voor mij was het tijd om een andere weg in te gaan. 
Vanaf 1 februari mag ik de leerlingen uit groep 7B op de Vendelier begeleiden. 
Ik ben een leerkracht die graag samen met de kinderen een groep creëert waarin prettig 
en hard gewerkt kan worden, maar waar ook tijd en ruimte is voor ontspanning.  
Waarin we eerlijk zijn tegen elkaar op een respectvolle wijze.  
Een fijne groep waarin we allemaal onszelf mogen zijn.  
Privé ben ik te vinden waar mijn jongens graag zijn. Bijvoorbeeld in het bos of op de     kinderboerderij. 
Maar daarnaast lees ik graag een goed boek of ga ik (na de Corona tijd) met familie of vrienden op het terras een 
drankje doen, een dagje weg of ergens lekker uit eten.  

 
Hopelijk kunnen we elkaar snel persoonlijk ontmoeten. 

 
Groet, 
Karin 
 
 

Hallo allemaal,   
Mijn naam is Patty Overmeer, per 1 februari 2021 kom ik het team versterken in groep 
7A. 
Ik ben 29 jaar oud en woon samen met mijn partner in Geldrop. 
Sinds 2013 ben ik werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht ben ik duidelijk, consequent 
en werk ik gestructureerd, dit maakt dat leerlingen weten waar zij aan toe zijn. Ik vind 
het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en goed in hun vel zitten, om zo het beste 
uit zichzelf te halen. 
In 2017 heb ik de module leer- en gedragsproblemen gevolgd, zodat ik alle kinderen 
optimaal kan begeleiden in de klas. 

In 2019 heb ik de opleiding tot taalcoördinator gevolgd, daardoor ben ik volledige op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs. Genoeg over mij als leerkracht, wie is Patty als persoon? Ik ben 
ontzettend enthousiast en sta open voor vernieuwingen. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met onze hond Fire te wandelen, maar kan ik ook genieten van een goede 
film met de kat Gibs op schoot. Dat rustig stilzitten past niet altijd bij mij, ik ben graag actief bezig, van tuinieren tot 
klussen in huis, ik weet altijd wel iets te verzinnen. 
Naast mijn werk als leerkracht, ben ik ook in mijn vrije tijd bezig met ons prachtige vak, ik heb een eigen bedrijf in 
leerbegeleiding waar ik met name de woensdagmiddagen mee bezig ben. 
Op vrijdagavond geef ik les aan de jeugdbrandweer in Geldrop, naast de jeugd een beetje kennis bij brengen op het 
gebied van brandveiligheid, coach ik de jongere jeugdleiders die nog geen kaas gegeten hebben van werken met 
kinderen.  
Ik heb er ontzettend veel zin om bij de Vendelier te starten. Mijn werkdagen zullen op maandag-dinsdag-
woensdagochtend-donderdag en vrijdag zijn. 
 
Groetjes, 
Patty Overmeer 

 

Bijlagen bij dit Vaandel:  

 Flyer Bibliotheek 

 Formulier noodopvang komt apart in de app 



 

 

 


