
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Rekenonderwijs 
Dit schooljaar zijn de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe rekenmethode Wereld 
in getallen. Inmiddels zijn de kinderen en de leerkrachten bekend met de nieuwe 
methode. Volgend schooljaar starten de leerkrachten van groep 8 met deze 
methode. Vanuit de rekenwerkgroep zijn er klassenconsultaties geweest. De leden 
van de werkgroep hebben geobserveerd en gekeken hoe we een doorgaande lijn 
kunnen creëren binnen de school. Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt. Deze zijn 
onlangs op de studiedag met het team geborgd. Volgend schooljaar zullen we deze 
consultaties doorzetten. Ook zijn we bezig om alle rekenmaterialen in kaart te 
brengen en aan te vullen, zodat er voldoende middelen zijn om handelend rekenonderwijs te kunnen verzorgen. 
Daarnaast hebben we 'Met sprongen vooruit' aangeschaft. Dit zijn materialen waarbij kinderen interactief, handelend 
en bewegend leren rekenen. Samen met de werkgroep gaan we kijken hoe we dit volgend schooljaar gaan 
implementeren.  
Zoals eerder aangegeven zijn we dit jaar bezig geweest met de normering van de toetsen. In het eerste rapport hebben 
we doelen omschreven die behaald zijn of nog aandacht behoeven. In het volgende rapport zullen de verschillende 
onderdelen van het rekenonderwijs beoordeeld worden, zoals u voorheen van ons ook gewend was.  

 
 
Paasmarktcheque Wij hebben bij het vergeten kind in 
Mierlo de paasmarktcheque van €800 afgeleverd. Toen we daar 
kwamen vroeg Rian Domhof of we een rondleiding wilden door 
het gebouw waar de gevluchte kinderen zonder hun ouders uit 
Oekraïne worden opgevangen. We gingen langs de slaapkamers 
waar de kinderen overnachten. In elke kamer die ze hadden 
stonden 2 bedden. In totaal kunnen er 54 kinderen 
overnachten, maar ze kunnen uitbreiden tot 66 kinderen als dat 
nodig is. Dan zetten ze in de kamers waar het kan 3 bedden 
neer. We hebben ook de badkamers gezien met 2 douches en 2 
wc’s. Er was ook een hele mooie en grote speelkamer met 
allerlei spelletjes en knutselspullen. Ze eten in de aula en ze 
hebben daar ook de planning hangen. Dat zijn picto’s met wat 
ze die dag gaan doen. Daaronder staat de uitleg in het 
Nederlands en Oekraïens geschreven. Na het eten hebben ze 
corfeest. Dat is corvee maar dan met leuke en harde muziek 
aan, dus een feest voor de kinderen. De kinderen krijgen eten 
van het Happy hotel, want daar hebben ze geen keuken om te 
koken. Ze hebben een hele grote speelplaats. De kinderen 
komen zonder hun ouders. Ze hebben een chill plek met een tv 
en heel veel banken.  
 
Fé Blaauw groep 7b, Elin Blaauw groep 5B 
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H.M. Koningin Máxima en juf Caroline van basisschool de Vendelier maken samen muziek 
Afgelopen dinsdag, 10 mei was juf Caroline, vakspecialist muziek op de Vendelier, één van de leerkrachten, die 
meedeed aan de werkconferentie van Méér Muziek in de Klas. Deze middag vond plaats op een wel héél bijzondere 
plek: Paleis Noordeinde! 
De deuren van de Grote Balzaal gingen open en het programma begon met De Doe Maar Mee Band uit Gelderland. 
Daarna was er een officiële opening door H.M. Koningin Máxima. Als erevoorzitter van Méér muziek in de Klas, sprak zij 
over het belang van muziek in het onderwijs. 
Professor dr. Erik Scherder en zanger en bestuurslid Jeangu Macrooy vertelden over de kracht van muziek. Vervolgens 
bracht Jeangu een lied ten gehore. Daarna vertelden schoolleiders, leerkrachten en leerlingen inspirerende verhalen over 
muziek op school. 
Vervolgens was er een slagwerkles die gegeven werd door de directeur van muziekcenrum Aslan uit Amsterdam. 
Iedereen trommelde mee in hetzelfde ritme, wat gaf dat een energie! 
Tijdens de eerste workshop die juf Caroline volgde, kwam H.M. Koningin Máxima binnen en ging naast juf Caroline 
zitten. Samen maakten ze muziek met boomwhackers. Minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs en 
staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media deden ook enthousiast  mee. Het was een mooie belevenis. Tijdens 
de tweede workshop leerde je hoe je samen, in korte tijd, op een instrument kon spelen, in een orkest. 
Aan het einde van de middag spraken minister Dennis Wiersma en  staatssecretaris Gunay Uslu allebei over het belang 
van meer muziek op school. Daarna nog een dankwoord  van het bestuur van Méér muziek in de klas en tenslotte een 
dankwoord van H.M. Koningin Máxima. Het was een hele inspirerende middag om nooit te vergeten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Opening thema “Vroeger en nu” 
Vandaag hebben we het nieuwe thema van TopOntdekkers/KleuterUniveriteit geopend, te weten: “Vroeger en nu”. 
De kinderen werden door de leerkrachten, die als historische figuren verkleed waren, op het schoolplein welkom 
geheten. Aan deze historische figuren moest de oplossing van de ‘Grej of the Day’ worden verteld, waarna de kinderen 
een ticket kregen om de tijdmachine (het schoolgebouw) te betreden.  
Afgelopen woensdag kregen alle kinderen een zogenaamde ‘Grej of the Day’ mee naar huis.   
‘Grej of the Day’ is een populaire Zweedse methode om interessante kennis zodanig over te brengen dat leerlingen 
Wow! zeggen. Je geeft de leerlingen een raadsel mee en in een korte microles wordt er verder op het onderwerp 
ingegaan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blazersklas 
In het vorige Vaandel heeft u meer informatie gehad over komende muziekactiviteiten. 
Morgen start de blazersklas voor de groepen 5 en 6. Gedurende 6 lessen gaan ze samen een 
muziekstuk inoefenen. 
Deze lessen zullen worden gegeven door juf Jonie. 
Op dinsdagavond 28 juni is er een afsluiting in het gebouw van de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia waarbij ook de ouders/verzorgers van de kinderen welkom zijn. De kinderen 
brengen dan, samen met het opleidingsorkest van Phileutionia, de ingeoefende compositie ten 
gehore. 

 



 

 

Bescherming tegen de zon 

Met alle mooie, zonnige dagen die komen gaan zullen wij er als school 
zoveel mogelijk aan doen om de kinderen te beschermen tegen de zon. Zo 
zoeken we bij het buitenspelen de schaduw op door bijvoorbeeld te gaan spelen in 
het bosje bij de Schutsboom en gaan we op het heetst van de dag niet te lang 
naar buiten. Wat verder kan helpen is dat de kinderen, voordat ze naar school 
komen, worden ingesmeerd met zonnebrandcreme. Wij verzoeken u om dit te 
doen.” 
 

Basisschoolapp  
Bent u ook wel eens uw pushberichten kwijt? Heeft u het berichtje niet helemaal goed 
kunnen lezen? Dat is natuurlijk erg vervelend. Wist u dat u het bericht gewoon terug 
kunt vinden in de app? Ga dan naar de streepjes en vervolgens het tandwiel in de 
linkerbovenhoek. Als u daarop klikt komt u bij de instellingen van de app terecht. Als u dan het kopje meldingen 
aanklikt kunt u alle pushmeldingen zien die wij ooit verstuurd hebben. Wel zo handig als u het bericht heeft geopend 
maar niet goed heeft gelezen.   
 

Kledinginzameling 
Volgende week is onze kledingactie weer, ook bruikbaar, klein, speelgoed mag erbij.    
Onze tweede kledingactie Woensdag 18 mei tussen 08.15 u. en 09.00u.  
U kunt de afgesloten zakken en afgesloten dozen op de locatie Schutsboom buiten de poort 
bij de hoofdingang plaatsen en op de Stepekolk bij de hoofdingang buiten van school 
neerzetten, 
waarna Cox Recycling alles mee zal nemen. Per kilo kleding ontvangt de Vendelier een kleine vergoeding. Deze vergoeding 
wordt aangewend voor speel- en spelmateriaal op school. 

 
Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je 
Kind 
Communiceren kun je leren 
In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de 
telefoon is als een navelstreng verbonden met je puber en 
je peuter van twee zegt nee!  
 
Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw 
boodschap naar je kind over zoals jij die bedoeld had? En 
hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?  
 
In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers 
handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden 
aan te kunnen.  
In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het 
communiceren met het kind uiteengezet.  
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo 
praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen 
zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen 
zich eraan houdt. 
 
Enkele uitspraken van deelnemers: 
• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter 
gekomen dat dit veel beter kan 
• Meteen resultaat!  
• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van 
theorie, praktijkvoorbeelden en humor!  
• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met 
oplossingen te komen. 



 

 

Laat het kind zelf de oplossing bedenken. 
• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten! 
• Eyeopener! 
 
Voor wie  
Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van Helmond kunnen in 
verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen. 
 
Wanneer  
Het betreft een online cursus van 20:00 – 22:00 uur via MS-teams met de volgende startd: • Dinsdag 17 mei 2022 – 
Vervolgdata: 24-5-2022 | 31-5-2022 | 7-6-2022 | 14-6-2022 
Aanmelden Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost: https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-
communiceren/ Of maak gebruik van deze link: Waarde(n)vol communiceren - JGZ BZO (ggdbzo.nl)  
Informatie? 
Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: secretariaat-
jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-Derksen: 
info@zijnenzen.nl 
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