
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Studiedag woensdag 20-10-2021 
Op woensdag 20 oktober zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag, 
net zoals alle andere scholen die zijn aangesloten bij QliQ Primair Onderwijs. In de 
ochtend staat het thema Burgerschap centraal. In de middag volgen de leerkrachten 
workshops omtrent diverse thema’s op verschillende locaties in Helmond.  
 
Kwaliteits - en tevredenheidsonderzoeken 

Binnen QliQ is er een nieuwe systematiek ingevoerd om doorlopend feedback te verkrijgen ten behoeve van 
(de tevredenheid over) de kwaliteit van ons onderwijs. We werken daarbij samen met de Onderzoek & 
Innovatie Groep.  De komende 4 jaar wordt er elk jaar een vragenlijst rondom één thema aangeboden aan de 
drie doelgroepen: ouders, kinderen, medewerkers. De school bepaalt zelf welk thema in welk jaar aan bod 
komt (passend bij de ontwikkeling op dat moment). Voor dit schooljaar is het door ons gekozen thema: 
relatie. 
De overige thema’s zijn:  
Aanbod. 
Identiteit, imago en persoonlijke beleving. 
Facilitering, communicatie en informatie. 
Vanaf 29 oktober staat de vragenlijst open. U ontvangt via email verdere informatie over het invullen van de 
vragenlijst. Wij hopen dat u bereid bent om deel te nemen aan de onderzoeken. Alleen bij voldoende respons 
krijgen we een representatief beeld.   

 
Ouderpanel 
Op woensdag 3 november (08.35-09.30 uur) staat het eerste ouderpanel van 
dit jaar gepland. We zijn blij dat we jullie nu weer fysiek mogen ontmoeten. 
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het 
onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van de 
kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid 
om verheldering te geven over de keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Is er iets dat u 
als ouder graag bespreekbaar wilt maken of bent u nieuwsgierig en wilt u graag aansluiten dan bent u van 
harte welkom! We ontmoeten u dan graag in de teamkamer van locatie Schutsboom. De koffie/thee staat 
klaar! Aanmelden kan middels een mailtje naar Lieke; l.raaijmakers@devendelier.nl  
 

Gevonden voorwerpen 
Wij hebben bij de administratie 2 zakken met achtergebleven 
kledingstukken uit de gymzaal staan. 
Mocht u iets missen, dan kunt u aankomende week kijken of er iets van 
uw kinderen tussen zit. 
Op 10 november is onze eerste kledingactie gepland. Alle niet 
opgehaalde kleding wordt op deze dag meegegeven voor het goede 
doel. 
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Kijkkwartier groep 1-2 en 3  
Nu er weer meer kan en ouders de school weer mogen bezoeken willen we u de 
mogelijkheid geven om sfeer te proeven in de groep. Dit gaan we doen door middel van 
kijkkwartieren. U bent op dat moment van harte welkom om even mee te kijken in de 
klas, materialen te bekijken en eventueel een spelletje mee te doen. Het is niet de 
bedoeling dat de leerkracht uitgebreid in gaat op vragen.  
Na de eerste ronde kijkkwartieren zullen we intern, met de MR en de OR evalueren en indien nodig 
bijstellen. Wij kijken uit naar uw komst!  
 
1-2A Woensdag 17 november 08.30-08.45 uur  
1-2B Woensdag 10 november 08.30-08.45 uur  
1-2C Vrijdag 5 november 08.30-08.45 uur  
1-2D Woensdag 1 december  08.30-08.45 uur  
3A Woensdag 8 en vrijdag 10 december 08.30-08.45 uur (inschrijven via app)  
3B Woensdag 24 en vrijdag 26 november 08.30-08.45 uur (inschrijven via app)   

  
Vanwege de grootte van de groepen 3 willen we u vragen aan te melden via de Basisschoolapp voor een 
van de twee momenten. U ontvangt hiervoor aanstaande dinsdag een apart bericht in de Basisschoolapp.   

 

Jubileum 
Eindelijk was het deze week zover! 
De jubileumfestiviteiten konden doorgaan. Na 3 keer uitstellen mocht het eindelijk. 
Afgelopen dinsdag hadden de groepen 1,2 en 3 hele leuke workshops. 
Er waren leuke schilderijen en schatkistjes gemaakt, er was een leuke dans en muziek workshop en er is flink 
bewogen met sport en spelactiviteiten.  
De kinderen hebben enorm genoten van de activiteiten. 
Donderdag waren de groepen 4, 5 en 6 aan de beurt. Ook hier hebben de kinderen heerlijk geknutseld, 
gesport en muziek gemaakt. 
De groepen 7&8 hebben dinsdag een voorbereidende les gehad over het ontwerpen van mozaïek. Daarna zijn 
ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van taferelen, die ze donderdag en vrijdag hebben "ingelegd". Na 
de herfstvakantie krijgen de poefjes op de speelplaats een make-over met de mozaïek matjes die de kinderen 
hebben gemaakt. Een blijvend aandenken aan het 20-jarig jubileum!! Uiteraard volgt er nog een feestelijke 
onthulling. Hierover later meer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Voorstellen studenten 

 
Mijn naam is Isa Cuppen en ik ben 16 jaar 
oud. Komend halfjaar ga ik elke dinsdag 
stage lopen in groep 1-2B. Ik ben eerstejaars 
PABO student op Hogeschool de Kempel. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
volleyballen bij volleybalclub DKJO in Mierlo. 
Ik heb heel veel zin in mijn eerste stage en 
kijk ernaar uit om een leuke tijd te hebben in 
groep 1-2B. 
Groetjes en hopelijk tot ziens, Isa Cuppen 

 
 

 
Hallo, mijn naam is Janna Meeusen. 
Ik loop stage in groep 6A bij juffrouw 
Marloes. 
Ik ben 23 jaar oud en studeer 
Onderwijsassistent aan het Summacollege in 
Eindhoven. 
Zelf woon ik samen met mijn vriend in 
Helmond en heb 2 katten. 
Mijn hobby’s zijn: lezen, zingen, fotografie, 
schilderen en tekenen. 
Ik ben gedreven, gemotiveerd, creatief en al 
zeg ik het zelf ben ik echt een doorzetter. 
Ik hoop dat dit een top jaar wordt en dat ik er 
veel van kan leren. 
Hopelijk zie ik jullie snel in de gangen van de 
Vendelier!!!! 

 

 

 
Mijn naam is Stan de Beer, ik ben 20 jaar 
oud en volg de opleiding Onderwijsassistent. 
Ik zit in het derde en tevens laatste jaar van 
mijn opleiding die ik volg aan het Summa 
College in Eindhoven. Ik loop stage bij groep 
7a van Juffrouw Lisanne. De eerste weken 
zijn me erg goed bevallen en de school heeft 
mij een warm welkom gegeven. Ik heb het 
erg goed naar mijn zin en zit hier goed op 
mijn plek. Dat geeft mij veel vertrouwen om 
hier als stagiaire nog meer progressie te 
boeken richting mijn einddoel om ‘’ Meester 
Stan’’ te worden met een eigen klas. Ik hoop 
jullie snel een keer te treffen! 

 

 
Mijn naam is Britney van den Berkmortel en 
ik ben 21 jaar. Ik kom uit Mierlo-Hout en ik 
ben eerstejaars student op Hogeschool de 
Kempel. Ik loop stage in groep 3A bij Marian 
van den Berg. Buiten school ben ik actief 
bezig met mijn hobby dansen en afspreken 
met mijn vriendinnen. 
 

 
 
Mijn naam is Sasha en ik ben 21 jaar. Ik kom 
uit Helmond. Dit jaar mag ik afstuderen in 
groep 8C bij juf Karlijn en juf Stephanie. Ik 
zal voornamelijk aanwezig zijn op de 
maandagen en dinsdagen, en af en toe een 
stageweek. Richting het einde van het jaar 

 



 

zal ik een blokstage hebben waarin ik de klas 
een aantal weken zelfstandig draai. Ik heb 
ontzettend veel zin in deze stage! Mochten er 
vragen of opmerkingen zijn dan staat de deur 
altijd open. Ik zal jullie aankomend jaar zeker 
tegenkomen dus tot dan! 

 
 

 
Ik ben Azze Annak ik ben 22 jaar en kom uit 
Helmond. Ik ben tweede jaar 
onderwijsassistent student en loop stage in 
groep 1/2D bij juf Brigitte. Hier zal ik blijven 
tot eind dit school jaar. Ik ben elke week op 
de donderdag en vrijdag op school. Ik hoop  
een leuk schooljaar mee te mogen maken, 
samen met de kinderen! 
 
 

 

 
Mijn naam is Yana Damen en ik ben 20 jaar 
oud. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 
fitness en wandelen met de hond. Dit jaar 
ben ik begonnen aan de PABO in Helmond. 
Het eerste half jaar van dit schooljaar loop ik 
iedere dinsdag en af en toe een hele week 
stage in groep 5B. Ik heb ontzettend veel zin 
om hier het vak te leren. 
 
 

 

 
Ik ben Joëlle Frijters en ik ben 21 jaar oud. Ik 
woon samen met mijn ouders en zusje in 
Brandevoort. In mijn vrije tijd speel ik 
volleybal, vind ik het leuk om samen met mijn 
vriend te gaan fitnessen en spreek ik graag 
met vriendinnen af. Ik heb afgelopen jaar ook 
stage gelopen op de Vendelier. Namelijk bij 
Helmi in groep 3 en bij Mayke in groep 8. Ik 
ben nu vierdejaars student aan Hogeschool 
de Kempel en dit jaar ga ik dan ook 
afstuderen. Ik ben het gehele jaar samen met 
Laura op de maandag en dinsdag aanwezig 
in groep 7B op de Schutsboom. 

 

Mijn naam is Ingmar de Louw. Ik studeer dit 
jaar af bij meester Mark in groep 6B. Hier ga 
ik mijzelf verder ontwikkelen, zodat ik over 
een jaar klaar ben voor mijn eigen klas. Ik 
geef de leerlingen van groep 6B op maandag 
en dinsdag les, natuurlijk samen met meester 
Mark en juf Stephanie. In mijn vrije tijd ben ik 
veel te vinden bij scouting, daar ben ik leiding 
van een groep gezellige kinderen. Ook 
mountainbike ik graag, maak ik verre reizen 
en ben ik altijd in voor een te gek avontuur! 
Samen met groep 6B én alle andere 
leerlingen en collega's van de Vendelier 
gaan we er een geweldig jaar van maken! 
Tot ziens op de Vendelier! 

 

 

 


