
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 Het team van de Vendelier wenst u fijne Paasdagen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paasviering 

Vandaag hebben wij op school samen Pasen gevierd. We hebben samen 
ontbeten aan sfeervolle Paastafels. Iedereen kwam in pyjama of onesie naar 
school met een heerlijk ontbijt. Het bijbelverhaal is in de groepen voorgelezen. 
Wij wensen u allen fijne Paasdagen toe.  
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Belangrijke mededeling 
 
Aanwezigheid van ouders op het 
schoolplein. 
Het protocol schrijft voor dat bij 
het wegbrengen en ophalen van de 
kinderen door de volwassenen op 
het schoolplein een mondkapje 
gedragen wordt. 
Ook wanneer u afstand houdt van 
school. Wij willen u daar nogmaals 
op attenderen, voor het geval u bij 
het wegbrengen / ophalen van uw 
kind liever aan de rand van het 
schoolplein wacht dan buiten de 
poort. Als u zelf de kinderen niet 
wegbrengt, maar dit gedaan wordt 
door opa of oma, gaan wij ervanuit 
dat u hen deze regel doorgeeft. 
Alvast bedankt. 
 
Aparte bijlage GGD  
U ontvangt van ons een apart 
bericht met daarin de nieuwsbrief 
van de GGD; Coronatesten bij 
kinderen.   

 

 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

Verkiezingen medezeggenschapsraad (MR) 
Ook dit jaar zullen er in juni verkiezingen plaatsvinden en zijn wij op zoek naar twee 

enthousiaste, positief kritische ouders die onze medezeggenschapsraad willen versterken in 

het nieuwe schooljaar. Binnen de oudergeleding komen er twee plekken vrij. Dit omdat de 

zittingsperiode van Niels Schrama afloopt en de dochter van Tom Kemps onze school 

verlaat.   
Wat kunt u verwachten: 

- Acht á tien vergaderingen per jaar (avonduren). 

- Meedenken over beleid. 

- Invloed uitoefenen op beleid doormiddel van advies- of instemmingsrecht. 

Bij interesse kunt u zich, voor 12 april, aanmelden door een mail te sturen naar mr@devendelier.nl 

Bouwlezen 
Enkele leerlingen werken met het programma BOUW! Normaliter wordt er zowel thuis als op school met het 

programma geoefend. Helaas laten de regels rondom corona het niet toe op school met het programma te werken. 

We willen daarom extra benadrukken dat het van groot belang is per week 60 minuten met uw kind te werken in 

het programma. Dit kan 3 x 20 minuten zijn maar ook 4 x 15 minuten.  

Wanneer er een toets klaar staat voor uw kind kunt u een berichtje sturen naar bouw@devendelier.nl. Wij zullen 

daarna zo snel mogelijk een toets afnemen zodat u thuis weer verder kunt.  

Meivakantie 2021 met Jibb+ 
De meivakantie staat voor de deur. Tijd om lekker te gaan sporten en bewegen! 
We hebben voor iedereen weer wat leuks in petto! 
Kom jij meedoen met beachgames, lasergamen in het bos, atletiek of het 
stormbaanspektakel? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is 
er van alles te doen, onder andere tikkie jij bent ‘m, kleutergames of danceballet.  
Speciaal voor het hele gezin hebben we een Toffe Perenroute met allerlei leuke 
beweegopdrachten. 
En zit jij in groep 6, 7 of 8 en hou jij van dansen? Vier dansscholen bundelen hun krachten en organiseren Dance as 

one! Je krijgt les van vier verschillende dansscholen en na deze lessen voer je samen één dans uit. Gaaf toch?! 

Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de meivakantie.  
Aanmelden kan vanaf maandag 12 april (9.00 uur) t/m woensdag 28 april 2021.  

Kosten €2,50 per activiteit*. 

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

* Springen bij We-Jump kost €3,00 per activiteit. 
 

mailto:mr@devendelier.nl
http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 

Zin in een sportief voorjaar?! 

Na een lange, koude winter zin om weer te gaan sporten in het zonnetje? Na 

dit filmpje zeker! Sjors Sportief en youtuber Teun Peters “De ontdekking van 

het scholenvaccin”. https://www.youtube.com/watch?v=UDFuzgV7OaoOp 

www.sportencultuurhelmond.nl staat een gaaf en divers aanbod waar je uit 

kunt kiezen! Helmondse sportaanbieders hebben er ook zin in om jou kennis 

te laten maken met hun aanbod. Heb je bijvoorbeeld al een keer een 

golfclinic gehad? Of lijkt Kidsfit Obstacle jou wel gaaf? Of wil je een keer iets 

helemaal anders en ga je voor voltige (turnen op een paard)?  

Ben je nog op zoek naar een sport of vind je het leuk om iets nieuws uit te 

proberen? Ga dan naar www.sportencultuurhelmond.nl en schrijf je in!  

Veel plezier dit voorjaar!  
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Uitnodiging online ouderavond GGDBZO 
We merken dat ouders behoefte hebben aan informatie en handvaten als het gaat om de seksuele en relationele 
opvoeding. De seksuele ontwikkeling begint al vanaf de geboorte, en daarom is dit juist in de basisschool leeftijd 
belangrijk. 
Normaal gesproken worden we vaak gevraagd om ouderavonden te verzorgen op locatie. Omdat dit nu niet gaat, 
bieden we deze avond digitaal aan voor alle ouders in onze regio.  

 



 

 
 

Nieuwsbrief Wil jij hockeyen? 
 

 
!!! Kom hockeyen bij HC Mierlo !!! 
 
Vind jij bewegen ook zo leuk? En wil jij tijdens Corona gewoon lekker buiten kunnen 
sporten met teamgenootjes? 
 
Kom dan Hockeyen bij HC Mierlo, want wij hockeyen gewoon door! 
 
Bij HC Mierlo is er in april de mogelijkheid om een keer mee te doen met een training!  
 
Zit jij in groep 1, 2 of 3 van de basisschool, dan kan je meetrainen op zondag 11 of 18 april om 9.30 uur. Dit is 
onze BEESTENBENDE en BENJAMINS. 
 
Zit jij in groep 4 of 5 van de basisschool, dan kan je meetrainen op woensdag 14 of 21 april om 17.15. Dit zijn de F 
en E6 kinderen. 
 
Maar zit je al in groep 6 of 7, dan zien we je heel graag op woensdag 14 of 21 april om 18.15 uur. Deze E8-groep 
of D kinderen kunnen eveneens in onze jeugd carrousel meetrainen! 
 



 

Veiligheid vinden we erg belangrijk en daarom is een bitje verplicht voor je. HC Mierlo heeft bitjes dus die kun je 
minimaal 1 dag van tevoren ophalen zodat je ze thuis even op maat kan maken. Deze zijn EXTRA voordelig 
gemaakt, vandaar een kleine bijdrage van € 1,50.  
 
Als je dit leuk lijkt, meld je dan meteen aan (VOL=VOL) op de website van Leef Geldrop/Mierlo Via LEEF 
inschrijven voor proeflessen en meld je aan! -> Hockey is Cool! 
 
Na de aanmelding versturen wij een email met meer uitleg. Tot dan! 
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