
 

 

 
 
 
 
 
 

                               
  

Formatie schooljaar 2021-2022 

Bij dit Vaandel vindt u een bijlage met de groepsverdeling, groepsbezetting 

en een overzicht van de uitvoering van overige taken en/of functies met 

betrekking tot het nieuwe schooljaar. De ouders/verzorgers van de groepen 

1 t/m 4 ontvangen tevens een leerlingenlijst. De ouders/verzorgers van de 

nieuw te vormen groepen 4 zijn eerder al geïnformeerd over de verdeling. 

 
 

Aanpassing schooltijden Stepekolk 
In verband met de aanpassing van het locatiebeleid ontstaat er de situatie dat er ouders/verzorgers zijn die op beide 
locaties kinderen hebben. Er is aan ons gevraagd om het mogelijk te maken dat ouders/verzorgers de tijd hebben om 
kinderen naar beide locaties te brengen en te halen. Om dit mogelijk te maken hebben we de schooltijden op de locatie 
Stepekolk aangepast. Vanaf maandag 7 september 2021 zijn de schooltijden:  maandag, dinsdag en donderdag van 
8.20 uur tot 14.50 uur, op woensdag van 8.20 uur tot 12.20 uur.  
De inlooptijd komt daarmee op de locatie Stepekolk te vervallen. Wij denken echter dat dat geen probleem hoeft te 
zijn voor de groepen 5 t/m 8. 
De schooltijden op de Schutsboom zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag en van 8.30 
uur tot 12.30 uur op woensdag en vrijdag. De inlooptijd van 10 minuten op de ochtenden blijven 
 
Afscheid juffrouw Ellen en juffrouw Hanne 
Gisteren zijn de ouders/verzorgers van groep 1-2A al op de hoogte gebracht van het bericht dat juffrouw Ellen vanaf 1 
september 2021 met vervroegd pensioen gaat.  Na meer dan 40 jaar zet ze een punt achter haar actieve loopbaan als 
leerkracht van groep 1-2 en gaat ze wat meer van haar vrije tijd genieten. Na een start op verschillende scholen heeft 
ze vele jaren op de Jorisschool in Mierlo-Hout gewerkt en is Ellen sinds augustus 2002 werkzaam op de Vendelier. In 
eerste instantie op locatie Schutsboom en sinds december 2006 een vertrouwd gezicht op locatie Stepekolk. De 
kinderen en het team zullen zeker op een gepaste manier afscheid gaan nemen. 

De ouders /verzorgers van de groepen 2/3 A en 4A zijn gisteren geïnformeerd over het feit dat ook juffrouw Hanne aan 
het einde van dit schooljaar haar actieve loopbaan als leerkracht zal beëindigen en meer vrije tijd gaan genieten. 
Ze gaat met vervroegd pensioen. Hanne is sinds oktober 2007 werkzaam op de Vendelier. In eerste instantie als intern 
begeleidster maar de laatste jaren ook voor de groep. Dit schooljaar was Hanne op woensdag werkzaam op locatie 
Stepekolk in groep 4A en op haar overige werkdagen als extra leerkracht voor groep 2-3. Deze groepen zullen dan ook 
op eigen wijze in de laatste week afscheid van haar nemen. Als team doen we dat natuurlijk ook. 

We willen Ellen en Hanne bedanken voor hun inzet voor de Vendelier. We wensen ze alle geluk en veel goeds voor de 
toekomst! 
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Belangrijke data 

22-06 t/m 25-06: 

Kampbeleving groepen 8. 

25-06:  Verslag 2 mee 
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Doorschuif-kennismakingsmiddag 
De doorschuif-/kennismakingsmiddag zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 20 juli. 
Tussen 13.15 en 14.45 uur gaan alle groepen kennismaken met de nieuwe 
leerkracht(en).  
 
Kleutergroepen  
Wanneer het kind start in de eerste twee weken na de zomervakantie is hij/zij ook 
van harte welkom tijdens de kennismakingsmiddag.  
Ouders ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.  
Tevens kunnen zij, nog voor de zomervakantie, afspraken maken voor de 
wenmomenten. Deze wenmomenten vinden plaats na de zomervakantie.   
Wanneer het kind start na 18 september dan kunnen zij vóór, of na de zomervakantie contact opnemen met de 
leerkrachten voor het maken van afspraken m.b.t. de wenmomenten.   

 
Uitslag veiligheidsonderzoek  
In de bijlage ontvangt u de uitslag van het veiligheidsonderzoek dat in mei afgenomen is bij 
de leerlingen van groep 5 t/m 8. Via een samenvatting willen we graag alle ouders op 
hoofdlijnen informeren over de resultaten van het veiligheidsonderzoek. Wederom mogen 
we het certificaat “ Veilige school” ontvangen. Daar zijn we trots op. 
Dit jaar zijn er door Corona  veel activiteiten die met name  een preventief karakter hebben 
op het gebied van plagen/pesten en veiligheidsbeleving, niet of nauwelijks doorgegaan. Dat 
heeft natuurlijk een weerslag op socialisatie en welbevinden. In het Nationaal Plan 
Onderwijs wordt hier ook naar verwezen. Als school gaan we zeker extra aanbod bieden op 
het gebied van socialisatie en welbevinden. 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft m.b.t. de resultaten van dit veiligheidsonderzoek 
dan kunt u terecht bij de directie.   
 
 
Spreekuur n.a.v. het rapport 
De uitnodigingen voor het spreekuur krijgt uw kind met het rapport op 25 juni mee naar huis. Het kan zijn dat de 
leerkracht zelf een gesprek wenst te hebben met u als ouder(s) of u kunt zelf een gesprek aanvragen. De uitnodigingen 
dienen uiterlijk 30 juni weer bij de leerkracht ingeleverd te zijn, ook wanneer u het niet nodig vindt om een gesprek te 
hebben 

 
Corona-versoepelingen? 
We hopen dat er ook voor ons als school snel meer ruimte komt. Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk 
tegen te gaan, heeft de overheid ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen activiteiten die op school kunnen 
plaatsvinden en activiteiten die mogelijk zijn in verenigings- en clubverband. Door het onderwijs te vragen zich enkel te 
richten op onderwijs, ontstaat er ruimte om buiten school wat meer vrijetijdsactiviteiten toe te staan. Dit begint echter 
steeds meer te wringen en is voor ons ook vaak niet meer goed uit te leggen. We kunnen dus momenteel niet anders 
dan hopen dat er nieuwe richtlijnen komen voor het primair onderwijs en ondertussen zorgen voor superleuke 
alternatieven. Zie ook de berichten omtrent kamp en schoolreis. 

 
Schoolreis 
( Informatie voor de ouders en de kinderen) 
Het schoolreisje komt eraan!!!! Dit jaar in een aangepaste versie, maar we hebben ons uiterste best gedaan om toch 
een leuke dag te organiseren.  Eigenlijk hebben we 2x iets leuks. 
Op de dag dat je eigenlijk op schoolreisje zou gaan, ( groepen  1/2, groep 2/3 en de groepen 5 en 6 op dinsdag 6 juli 
en de groepen 3,4,7 en 8 op donderdag 8 juli ) hebben we een leuk programma voor jullie. 
We gaan die dag aan de slag met echte professoren en techniek. ( MAD SCIENCE) 



 

 
We gaan kijken, luisteren maar zeker ook doen!! We blijven 
allemaal in de eigen klas. Natuurlijk is er die dag iets lekkers 
voor jullie en mogen jullie zelf een speciale feestlunch en een 
lekker tussendoortje meenemen.  
Maar.....dat is niet alles. Op de dag dat de anderen hun " 
schoolreisje " hebben, hoeven jullie GEEN lunch mee te nemen. 
Dan komt er namelijk een frietkar op school en krijgen jullie 
een lekker frietje met een snack. 
 
 
Dubbel feest dus.  
Voor de duidelijkheid: die dagen gelden gewoon de normale schooltijden. 
We weten zeker dat we super spetterende dagen zullen hebben. We hebben er nu al zin in. Jullie ook??!! 
Buiten dat past dit natuurlijk helemaal met onze ambitie om volgend schooljaar officieel Brainport school te worden. 

 
 
Kampbeleving 
Voor de  kinderen van de groepen 8 gaan we volgende week een 
alternatief aanbieden voor het schoolkamp dat vanwege de richtlijnen niet door 
kan gaan. Een overnachting is helaas niet mogelijk maar alle 
overige “ highlights” komen en bod.  Alle groepen gaan die gedurende 1,5 dag 
op de kamplocatie, beleven.  
We wensen de kinderen en de begeleiding heel veel plezier!  

 
 
 
 
Verrassing 

De kinderen werden afgelopen woensdag getrakteerd op een waterijsje. Een 
spontane actie van onze Ouderraad. 
Dat viel natuurlijk in goede aarde bij deze tropische temperaturen. Namens de 
leerlingen en de leerkrachten, BEDANKT! 

 

 
 
 
 

Nieuwsflits MR 
Afgelopen dinsdag was er een extra MR vergadering. Het voorstel met betrekking tot de inzet van de NPO gelden is 
besproken. Tevens hebben we de verkiezingen geëvalueerd en is de formatie besproken. De penningmeester van de OR 
heeft toelichting gegeven op de begroting en uitgaven van de ouderbijdrage.  
 
 

 

 

 


