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Taalkans-groep
Vanaf november aanstaande biedt Basisschool de Vendelier een ‘Taalkans-groep' aan voor kinderen van de
groepen 1-2 en 3.
Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking?
Kinderen die meertalig of anderstalig zijn opgevoed en kinderen waarvoor extra taalonderwijs in een kleine
groep wenselijk is. Samen met de groepsleerkrachten en de intern begeleiders wordt er goed gekeken welke
kinderen uit de groep extra taalonderwijs nodig hebben.
In deze Taalkans-groep is alles gericht op het uitbreiden van de woordenschat, zodat er op de lange termijn
meer taalbegrip ontstaat, wat weer gunstige gevolgen heeft voor de leerprestaties en het welbevinden van
uw kind. Het is een structurele ondersteuning op wekelijkse basis en de leerkracht van deze Taalkansgroep werkt nauw samen met de groepsleerkrachten van de groepen 1-2 en 3, zodat de taalinhoud
afgestemd wordt op de lessen die in de verschillende groepen gegeven worden.
Juffrouw Caroline Rijvers zal deze Taalkans-groep op de woensdagen onder schooltijd gaan begeleiden. Zij
heeft veel ervaring in het lesgeven aan jonge kinderen. Daarnaast heeft zij verschillende cursussen gevolgd op
het gebied van taalontwikkeling bij jonge kinderen en anderstalige kinderen. Ook heeft zij een ‘Cambridge
English’ certificaat en spreekt ze vloeiend Duits. Heeft uw kind logopedie, dan neemt zij contact op met de
logopediste van uw kind, om samen de vorderingen van uw kind te bespreken.
De lessen duren maximaal drie kwartier en worden gegeven in een kleine groep. Het is ook mogelijk dat uw
kind hulp krijgt tijdens de taalopdrachten in de eigen groep. Het rooster zal zo worden ingepland, zodat uw
kind niets mist van belangrijke instructies bij taal of rekenen.
Mocht uw kind in aanmerking komen voor deze groep, dan bespreekt de groepsleerkracht dit voor de
herfstvakantie met u.
In November "Basisschool de Vendelier” will start
a “Dutch language- supportclass” for children who are in grade 1-2
or 3.
Which children are eligible to take place in this language-class?
Children who don't speak Dutch at home, or children who are multilingual or children who have difficulties with the Dutch
language. The teachers who teach in grade 1-2 and 3 plus the “IBers” at our school, will decide whether your child needs these extra
language lessons.
“The Dutch language- supportclass" is focussed on the knowledge of
Dutch words, so that the Dutch vocabulary of your child will
expand. In the long term, your child's ability to understand
and use the Dutch language in daily life will
increase. This improved knowledge of the Dutch
language has benefits: their learning capacities will increase, so
that the well-being of your child in school will grow.

(In general it takes a person 7 years to learn a different language properly.) The lessons will take place on a
regular base, every Wednesday during schooltime.
Miss Caroline Rijvers, will be the teacher of the language- supportclass. She has a lot of experience in
teaching young children. On top of this she has taken different courses to learn more about the languagedevelopment of young children and of young children who are non-native Dutch speakers or multilingual speakers. She has a Cambridge English certificate and she is also fluent in German. If your child
needs speech therapy, or if your child is already in treatment with a speech therapist, Miss
Caroline Rijvers will contact the speech therapist to talk about your child's progress.
The lessons will be held in a small classroom. It is also a possibility that your child will get extra help and
support during language lessons in his or her own class. The time-table of the Dutch language–support
class, will be planned in a way, so that the children won't miss any important education
(for example
Dutch and mathematics).
If your child is eligible for this language -supportclass, the teacher of your child will inform you.

Kennismakingsactiviteit groepen 3
bosdag
Afgelopen woensdag stond de
kennismakingsactiviteit voor de groepen 3 op
het programma.
Helaas zat het weer ons niet mee en was het
te nat in de bossen om hutten te gaan
bouwen en te spelen. We hebben toen op
school de hutten gebouwd in de diverse
lokalen en speelzaal en aula.
Dit was ook bijzonder, daarna hebben we
lekker lang gespeeld en de film pinguïns van
Madagascar gekeken.
Al met al was het toch een geslaagde
ochtend.

Kennismakingsmoment groepen 5 / HIGH TEA
De groepen 5a en 5b hebben zich enorm vermaakt afgelopen
woensdag, met moeders en ook een vader is er thuis hard gewerkt
aan het lekkers voor de high tea. Er werd gesmuld, en gespeeld, en
gelachen en samengewerkt.
Een van de kinderen: “In de ochtend waren er 6 moeders. Met
iedere moeder gingen een paar kinderen mee. Dan ging je wat
baken. Als je klaar was moest je verzamelen bij de stepekolk. Daar
gingen we spelletjes spelen. En daarna hadden we een haïti.”

Luizencontrole
Na een lange periode waarin het niet mogelijk was om structureel te screenen op hoofdluis gaan we
dit nu weer oppakken. Vanuit de groepsleerkracht(en) zult u te horen krijgen wanneer de controle
plaatsvindt. Dit zal standaard na een vakantie zijn. Tevens zullen zij wellicht een oproep doen voor
nieuwe luizenscreeners. Mocht u meer informatie willen omtrent hoofdluis dan kunt u terecht op de
website van het RIVM. Hier vindt u ook handige filmpjes die het screenen makkelijker
maken. https://www.rivm.nl/hoofdluis

Hoofdluis | RIVM
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich
in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het
belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk,
liefst dezelfde dag.
www.rivm.nl

Deze link is ook terug te vinden op onze website.

Kinderboekenweek 2021

Ook dit jaar vindt er net als alle andere jaren weer een Kinderboekenweek plaats. Deze vindt plaats van 6 oktober tot en met
17 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil!’ Het gaat dus voornamelijk over beroepen.
Op woensdag 6 oktober komen studenten van Hogeschool de Kempel de kinderboekenweek openen in samenwerking met de
leerkrachten. a de opening verzorgen de studenten ook workshops in alle groepen met ebtrekking tot het thema. Het zal vast
en zeker leuk en leerzaam zijn.

Herfstvakantie 2021 met Jibb+
De herfstvakantie staat weer voor de deur! Dit jaar organiseert Jibb+ weer supervette sportactiviteiten tijdens de
herfstvakantie (25-29 okt). Kom jij meedoen met Expeditie Robinson, dansen of apenkooi? Of ga jij voor badminton,
spelenkermis of koken? Er is deze vakantie ook een sport en cultuur carrousel! Hier ga je naast een sportonderdeel
ook nog twee creatieve activiteiten doen.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het totale aanbod? Kijk op www.sportencultuurhelmond.nl.
Vanaf 4 oktober 09.00 uur kun je je inschrijven, vol=vol.
De kosten zijn €2,50 - per activiteit (m.u.v. We-Jump (€3,00) en meidenvoetbal (gratis)).
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).

