
 

 

 
 
 
 
 
 
                                 

 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Gisteren hebt u een brief ontvangen vanuit ons bestuur QliQ waarin een 

aantal zaken aan de orde kwamen die specifiek zijn voor deze “Corona-

tijd” . In het verlengde daarvan zijn er opnieuw ook afspraken op school 

aangescherpt. Dit betekent o.m. dat er ook weer meer van huis uit wordt 

gewerkt en u de leerkrachten na lestijd niet altijd telefonisch kunt 

bereiken. Wij adviseren u in dat geval zoveel mogelijk gebruik te maken 

van de school-app. 

 

 
Even voorstellen….. 

Mijn naam is Laura Kandelaars en vanaf 1 oktober 2020 
werk ik van maandag t/m vrijdag in groep 7C. 
Ik ben 29 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Deurne. 
Na het werk ben ik vaak in de sportschool te vinden. 
Sporten en een gezonde levensstijl zijn voor mij erg 
belangrijk. Ook lees ik graag boeken en houd ik van 
handletteren. Verder breng ik de tijd graag door met 
vrienden en speel ik graag gezelschapsspellen. 
Ik werk nu ruim 5 jaar als leerkracht. Hiervoor werkte ik in 

Venray en daar heb ik verschillende midden- en bovenbouwgroepen gehad. 
Ik heb daar veel ervaring opgedaan op het gebied van bewegingsonderwijs, 
Nederlandse taal (spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en taal) en ICT. 
Onder andere met deze ervaring ga ik nu met heel veel enthousiasme aan de slag 
op de Vendelier. Ik vind het belangrijk om betrokken en bereikbaar te zijn. Ik 
hoop dat u als ouder dat snel gaat merken. Mochten jullie mij nodig hebben, dan ben ik telefonisch via school of via 
mail te bereiken: l.kandelaars@devendelier.nl Ik kijk ernaar uit om op de Vendelier te werken. 
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we er samen voor gaan zorgen dat uw kind een fijne tijd in de 
groep heeft. 
Met vriendelijke groet, 
Laura Kandelaars 

 
Even voorstellen… 

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Kim de Kunder.  
Ik ben 23 jaar oud en woon in Helmond. Ik ben erg creatief, rustig en houd van dansen. 
Vanaf begin oktober 2020 ben ik op welke woensdag, donderdag en vrijdag te vinden  
op de Vendelier als flexibele medewerker. Ik zal voornamelijk invallen en ondersteunen  
waar nodig. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik heb er zin in!  
Met vriendelijke groet,  
Juf Kim  
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Belangrijke mededeling 
 
Vanaf aanstaande maandag mogen 
de kinderen van de groepen 1-2 
ook zelfstandig naar de klas als ze 
op school gearriveerd zijn. Vanwege 
het slechte weer aan het begin van 
de week hebben we dit al kunnen 
oefenen. Natuurlijk zal er iemand 
van het team op de speelplaats 
aanwezig zijn om de kinderen te 
ontvangen en indien nodig naar 
binnen te begeleiden.    
 
We zien steeds vaker dat er in de 
avonduren onjuist gebruik wordt 
gemaakt van het schoolplein. We 
signaleren steeds meer vandalisme. 
Om deze reden gaan we vanaf 
komende week de poorten sluiten 
op het moment dat teamleden naar 
huis gaan. Ook hangen er nieuwe 
bordjes “verboden toegang”. Dit 
maakt handhaving eenvoudiger. 
Natuurlijk is het geen enkel 
probleem als er kinderen na 
schooltijd spelen.  
 

 

‘t Vaandel 
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Ouderpanel 
Beste ouders  
Op woensdag 14 oktober staat het eerste ouderpanel van dit jaar gepland. Vanwege 
alle richtlijnen zal dit online, via GoogleMeet plaatsvinden. We starten om 8.40 uur. 
Zeker in deze tijd een mooie gelegenheid om toch wat meer betrokken te zijn bij 
school. Zaken die aan bod komen zijn onder andere de Basisschoolapp, de start van het schooljaar en alle 
onderwerpen die jullie zelf laten passeren. Wij waarderen jullie inbreng enorm. Yvonne en Lieke zullen bij dit 
ouderpanel aanwezig zijn.  
Ouders die willen deelnemen kunnen dit kenbaar maken d.m.v. een mail aan l.raaijmakers@devendelier.nl  
Op dinsdag 13 oktober ontvangen deze ouders een inlogcode. Wij kijken uit naar jullie online aanwezigheid! 

 
Nieuwsbericht MR 
Op dinsdag 22 september hervatte de MR de vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021.  
Start nieuw schooljaar  
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer even gestart. Met ingang van dit schooljaar zijn de 
schooltijden veranderd. De eerste reacties die binnenkomen zijn positief. Ook leerkrachten en 
ouders uit de MR geven een positief signaal. Er is gesproken over de maatregelen omtrent corona 
en gevolgen voor de praktijk. Het MT heeft een kader opgesteld: wat te doen wanneer er veel 
uitval is.  
Nieuwe gezichten  
Met ingang van dit schooljaar zijn Isabelle Ruyters en Ramon Verspeek gestopt.  
We verwelkomen twee nieuwe leden: Ilse de Geus; moeder van Koen en Karlijn (Stepekolk)  Jeroen van Kilsdonk; vader 
van Thijmen en Annemijn (Schutsboom)  
Schoolgids  
Het MT (managementteam) heeft kort uitgelegd dat de schoolgids een update heeft gehad. Deze past nu beter bij de 
huisstijl van de Vendelier. De MR heeft de schoolgids goedgekeurd. Deze is inmiddels op de website geplaatst.  Heeft u 
suggesties voor of vragen aan de MR? Neem dan contact met ons op via mr@devendelier.nl   
 

Kledinginzameling 
Het is wederom tijd om door de kledingkasten te gaan. U kunt weer kleding inleveren. Ook 
bruikbaar, klein, speelgoed mag erbij.    
Onze eerste kledingactie is op   
 
Woensdag 28 oktober 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. 
 

Bijlagen bij dit Vaandel 

 
• GGD jeugd en media 
• Flyer GMR 
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