
 

 

 
 
 
 
 
 

                               

 

Brainport:  
“ Ook dit schooljaar weer een naschoolse techniek- en wetenschapsclub 

op De Vendelier”  

Daar de afgelopen schooljaren een daverend succes waren, vindt er dit 
schooljaar i.s.m. Madscience wederom een naschoolse techniekclub- en 
wetenschapsclub op onze school plaats.  
De aftrap hiervan is dinsdag 21 september gegeven middels 3 geweldige en 
indrukwekkende wetenschappelijke shows. Foto’s van deze te gekke 
voorstelling kunt u terugvinden op onze site.  
Na de shows hebben de kinderen een aanmeldingsformulier mee naar huis 
gekregen. Bij interesse gaarne inschrijven via: nederland.madscience.org – 
klik op ‘Naschoolse wetenschap- & techniekcursus’ – vul het digitale 
inschrijfformulier in. 
Schrijf je in en doe mee!  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mark van Dijk (leerkracht groep 6B/Brainportcoördinator) 
 

Ouder-/kindgesprekken 
De eerste ronde ouder-/kindgesprekken komt eraan.   
Wij denken dat het een meerwaarde is om met alle kinderen en ouders deze gesprekken te 
voeren vanuit een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen het kind 
steeds meer nadrukkelijk betrekken bij het eigen ontwikkelproces (vergroten eigenaarschap 
en bewustwording).   
Kinderen kunnen het beste verwoorden wat goed voor hen is, wat en hoe zij willen leren en welke hulp zij daarbij 
nodig hebben, m.a.w. wat hun onderwijsbehoeften zijn. Voorbeelden van vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wat zijn je 
hobby’s, met wie speel/werk je graag, waar wil je nog beter in worden?   
Deze ouder-/kindgesprekken vinden voor de groepen 1 t/m 7 plaats in week 41 en 42 en in maart/april 2022, met 
uitzondering van de 4-jarigen die net gestart zijn. Met deze ouders vindt een 6 weken gesprek plaats (zonder kind). U 
ontvangt volgende week van de leerkracht(en) een planning wanneer het gesprek plaatsvindt. Kunt u niet, dan mag u 
onderling ruilen. Dit graag even doorgeven aan de leerkracht. Alle gesprekken zullen fysiek op school plaatsvinden.   
Natuurlijk zijn er ook momenten waarop ouders apart met de leerkrachten in gesprek kunnen gaan, o.a. tijdens de 
spreekuuravonden die gepland staan voor eind november en begin juli. Tevens kunt u altijd en afspraak maken!   
De planning van de gesprekken voor de kinderen en ouders van groep 8 is iets anders. In week 45 en 46 heeft groep 8 
voorlopige adviesgesprekken en in week 7 en 8 hebben zij definitieve adviesgesprekken.   
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Week tegen pesten 
De Vendelier is een school die staat voor kwaliteit en vooral ook voor veiligheid. Deze twee kernwoorden staan 
immers ook in het logo van onze school.  
Om zorg te dragen voor deze veiligheid en er voor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten, staan de eerste 
weken van het schooljaar in het teken van de “Gouden Weken” en doen we gedurende het schooljaar tal van 
activiteiten die hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Zo hebben we onder andere Leefstijl, 
veiligheidsonderzoeken, Taakspel, SoVa, wij-zijn-een-groep-lessen, groepsvormende activiteiten, kindgesprekken en 
Rots & water. 
 
Aankomende week is het de “ week tegen pesten”  Het thema van dit jaar is “Buitensluiten? Uitgesloten!” Hierbij gaat 
het er vooral om dat kinderen het recht hebben op een sociaal veilige omgeving waarin ze mee mogen doen en erbij 
horen. Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Het is immers een van de basisbehoeften om ergens bij te 
willen horen. Als de toegang tot een groep wordt ontzegd, kan dit grote gevolgen hebben voor o.a. het zelfbeeld en 
het beeld van de maatschappij. 
 
Van 27 september tot 1 oktober wordt er in de media uitgebreid aandacht besteed aan anti-pesten. Op De Vendelier 
doen wij daar vanzelfsprekend ook aan mee. In iedere groep hebben we in deze week extra aandacht voor dit 
onderwerp. Er worden dagelijks activiteiten rondom dit thema gedaan. Zodoende maken we pesten bespreekbaar, 
versterken we het groepsgevoel, creëren we bewustwording en richten we ons op de preventie van pesten.  
Praat hier eens over met elkaar. Mogelijk komen kinderen ook zelf thuis met verhalen hierover. 
 
Uit de veiligheidsonderzoeken die we iedere twee jaar op De Vendelier afnemen, blijkt dat het aantal kinderen dat het 
gevoel heeft weleens gepest te worden erg laag is. De Vendelier verdient daarom het predicaat van “Veilige School” Dit 
geeft aan dat er een gezond schoolklimaat heerst op De Vendelier. Echter, ook al is het schoolklimaat gezond, 
betekent dat nog niet dat het niet nóg beter kan. Wat goed is, proberen we goed te houden en te verbeteren.  Het 
streven is om voor álle kinderen een fijne en veilige plek te bieden. Uw rol als ouder of verzorger is daarin ook heel 
belangrijk.  
 
Wanneer u pestgedrag signaleert of vermoedens heeft van pestgedrag, is dat een signaal dat serieus genomen moet 
worden. U vindt dan in eerste instantie een luisterend oor bij de groepsleerkracht. Indien nodig kunt u ook contact 
opnemen met de anti-pestcoördinator van De Vendelier. 
r.noijen@devendelier.nl 
 
Verder zijn er op internet een heleboel bruikbare tips voor zowel ouders als kinderen te vinden. Voorbeelden hiervan 
zijn: http://www.weektegenpesten.com   
Op de site van Zapp zijn  filmpjes, tips  en specials te vinden. https://www.zapp.nl/anti-pest-club 
of https://www.zapp.nl/programmas/tegenpesten  
Samen maken we ons hart              voor een prettig en veilig klimaat op De Vendelier. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens team De Vendelier 
Rob Noijen 
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Ouderhulp Atelierdagen 
Beste ouders/verzorgers/opa’s en oma’s! 
Dit schooljaar gaan wij op basisschool de vendelier weer starten met onze 
atelierdagen. 
Dit jaar zullen er 4 atelierdagen plaatsvinden op de volgende data:  
 
Op ma 18 okt. :  Talenten   
vrij 17 dec. :  Brainpoort  
vrij 18 feb. : Cultuur  
ma 30 mei : Vroeger en nu 
 
Voor deze 4 data zijn wij op zoek naar mensen die ons willen versterken in het aanbieden van gave workshops, 
lezingen, onderzoeken, proefjes en ga zo maar door (aansluitend bij het thema)! 
 
Heeft u of kent u iemand met een super leuke interessante en leerzame baan of hobby, of heeft u onwijs veel kennis 
over een onderwerp wat aan bod komt, dan zijn wij op zoek naar jou!  
Alleen, samen met de leerkracht of in een duo verzorg jij een workshop, lezing, onderzoek of proef. De duur van de 
les is max 1,5 uur. 
Onze kinderen worden verdeeld op basis van bouw: De groepen 1-2-3, de groepen 4-5-6, en de groepen 7-8. De 
kinderen schrijven zich in voor de workshops. 
Wij zien graag je mailtje tegemoet.  
Team Atelier (Karlijn en Frouke)  
 

Brabants verkeersveiligheidslabel 
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden 
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Zij moeten daarom veilig leren aan het verkeer 
deel te nemen.  
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen is er in 
1997 een keurmerk uitgeroepen. Het Brabant Veiligheids Label  (BVL) Het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat 
een school zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school.  
Ook wij hebben dit jaar weer dit Label in ontvangst mogen nemen, het bewijs dat dat verkeersveiligheid structureel 
deel uitmaakt van ons schoolbeleid. Onze leerlingen vanaf groep 1-2  krijgen verkeerslessen en er zijn 
verkeersprojecten met praktische oefeningen. Er is aandacht voor de schoolomgeving en de wegen naar school zijn zo 
verkeersveilig mogelijk.   
Mocht u desondanks toch vragen/ opmerkingen hebben kunt u zich richten tot de leden van de werkgroep verkeer.  
Mayke van den Eijnden ( m.vandeneijnden@devendelier.nl)   
Brigitte van Summeren (b.vansummeren@devendelier.nl)   
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Kennismakingsactiviteiten 
Wat zijn we blij dat deze activiteiten weer normaal door konden gaan. Het mooie weer deze week heeft zeker ook 
bijgedragen aan het tevreden en succesvolle gevoel.  Hieronder volgt een kort verslag van de activiteiten van deze 
week. Volgende week volgt er meer. 

 
groepen 1-2 
Afgelopen woensdag zijn we met alle kleuters naar de 
Leonardusspeeltuin geweest. Heel fijn dat dit weer mogelijk was. We 
boften met het weer en de kinderen van de 4 kleutergroepen hebben 
heerlijk met elkaar gespeeld. We willen alle ouders die ons geholpen 
hebben bedanken! 
 

 
 
 
 
 
 
Groepen 4 
Donderdag zijn wij, de groepen 4, naar speeltuin Helmond West geweest. En wat was het leuk: samen op de 
familieschommel, samen springen op het springkussen, samen lunchen in het zonnetje en daarbij vooral heel veel samen 
kletsen en lachen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
groepen 6 
Slaapfeest geschreven door kinderen 
Slaapfeest. We hebben touw getrokken jongens tegen de meiden. In het bos 
een leuk spel gespeeld. En in de avond een film gekeken en nog tv en leuke 
spellen gespeeld toen gingen we slapen. Daarna in de ochtend werden we 
wakker gemaakt en tot slot gingen we een speurtocht doen. 
 
 
Het slaapfeest 
We kwamen aan op school. We gingen naar de slaapplek daar hadden we 
de spullen neergelegd. We gingen toen jongens tegen de meiden doen. 
Daarna gingen we in de ecozone lunchen. Daarna gingen we touwtrekken. 
Toen gingen we naar het bos. We deden nog een spel levend stratego en 
ook weerwolven. 
Daarna gingen we een film kijken, toen gingen we slapen. De volgende 
ochtend werden we wakker door harde muziek. Toen gingen we eten. 
Daarna gingen we buiten spelen en tenslotte gingen we een speurtocht 
doen. Dat was het slaapfeest. 
 



 

groepen 7 
Gisteren brachten ouders de kinderen vanuit school naar de Natuurpoort Heeze. Om 9.30 uur zijn  we daar gestart met 
een programma dat was opgezet door vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Bij de Natuurpoort waren er allerlei leuke 
activiteiten uitgezet zoals een bewegingsparcours, samenwerkingsspellen, een Zweeds-loopspel op de heide en hutten 
bouwen in het bos. Daarnaast was er een fotospeurtocht uitgezet op de heide. Om 11.30 uur was de lunch en daarna 
weer door met de activiteiten. Om 14.45 uur zijn we samen naar de blokhut in Mierlo gelopen. Een mooie tocht door 
de natuur. Bij aankomst in Mierlo eerst iets gedronken en daarna hebben de kinderen hun slaapplaatsen ingericht. 
Na een lekkere maaltijd en een fijn avondprogramma gingen de kinderen en de begeleiders genieten van een 
welverdiende  nachtrust. ’s Morgens de slaapplaatsen opruimen, een ontbijt en vervolgens nog enkele spellen bij de 
blokhut. Om 11.00 uur liepen we terug naar school. We hebben samen fijne dagen gehad! Nu lekker uitrusten……… 
Bedankt nog ouders, voor de hulp die we kregen bij het vervoer van de kinderen en de bagage! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een verzoek van de Gemeente Helmond aan de ouders /verzorgers van de 
leerlingen binnen het primair onderwijs: 
Aan de inwoners van de gemeente Helmond, 

  
De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan. In dit plan 
staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het verkeer in Helmond veiliger te 
maken. 
We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt en opvalt aan de verkeersveiligheid in Helmond. 
We vragen u dan ook een vragenlijst voor ons in te vullen. 
Hoe kunt u meedoen? 
Ga voor 8 oktober naar vragenlijst verkeersveiligheid om de vragenlijst in te vullen 
(link: https://bit.ly/vragenlijsthelmond). 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en 
verwerkt. 

https://bit.ly/vragenlijsthelmond


 

Waarom doen we dit? 
 
Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en verkeersongevallen te verminderen. 
Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van de stad. Het heeft invloed op de gezondheid en het wooncomfort. 
Daarom kijkt Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen maken. 
We hopen op uw bijdrage. Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
De gemeente Helmond. 
 

 
Kies je instrument! 
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? 
Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…Het kiezen van 
een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke 
instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze 
maakt! Dat kan tijdens de cursus Kies-je-instrument! 
Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende instrumenten uit te proberen. 
Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe 
speel je op het instrument.  
De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit, dwarsfluit, 
trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon. 
We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona. 
 
Startdatum: dinsdag 28 september of donderdag 30 september 
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5 
Aantal lessen: 12 lessen 
Lestijd:  15.30 uur-16.30 uur 
 
Voor verdere info of aanmelden: www.kunst-kwartier.nl  
Voor de jongere broertjes of zusjes met vaders en moeders, opa’s en oma’s hebben we  
MUZIEKPLEZIER VAN 0-4.  
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, amen in de kring. Het kind op schoot. 
10 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar prikkelen die ontluikende fantasie! 
Met allerlei instrumentjes en materialen. Vanuit de veilige haven van de herhaling maar ook via spannende uitstapjes 
naar nieuwe repertoire! De groepen worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg. 
Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het plezier spat er af! Voor de kleintjes én hun (groot)ouders. 
Meer info: www.kunst-kwartier.nl 

 
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar   

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 

ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en 
woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!  
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op 
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 
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Nieuw bij Jibb+; Moestuinieren ouder en kind  
Samen met je kind (groep 2 t/m 5) buiten een activiteit doen en er ook nog wat van leren!  
Eten doen we de hele dag door, maar veel kinderen weten niet dat maïs, aardbeien en sla ooit 
kleine zaadjes waren. 3 weken lang maak je samen met je kind gratis kennis met de natuur in 
de moestuin van Buurttuin Brandevoort.  
Programma: 
Woensdag 6 oktober van 15.30-17.00 uur:  
Rondleiding en een speurtocht in de tuin. Vragen en wensen worden gedeeld.   
Woensdag 13 oktober 15.30-17.00 uur:  
Wisselteelt, seizoen groenten, composteren. We gaan aan het werk in de tuin. 
Woensdag 20 oktober 15.30-17.00 uur:  
Eenvoudig koken in de buitenlucht. Kruidenboter maken en thee, een appeltje roosteren, broodje bakken. 
Wanneer je graag hard wilt werken, niet bang bent van vieze vingers of kleine beestjes en meer wilt weten over waar 
je eten vandaag komt én hoe jij dit op je bord krijgt, dan is dit een kans voor jou! Schrijf je snel in op 
www.sportencultuurhelmond.nl.  
(Bij deze ouder-kind activiteit hoeft alleen het kind aangemeld te worden!).  
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