
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

In de bijlage een brief vanuit ons bestuur, QliQ Primair Onderwijs, met 

daarin toelichting op  aanvullende maatregelen die gelden voor alle 

scholen binnen QliQ  met betrekking tot Covid-19. 

 

  

 
En toen….ging onze Bibliotheek weer open!!! 
Zoals u eerder heeft kunnen vernemen, is de Bibliotheek op School (BoS) weer 
geopend. De afgelopen Kinderboekenweek was het uitgelezen moment om het 
lezen extra te bevorderen en het was dan ook zeer goed nieuws dat de BoS weer 
open kon. 
Bij de opening van de Kinderboekenweek hebben een aantal kinderen van de  
groepen 7 en 8 met een kleine voordracht aandacht geschonken aan het thema van 
de Kinderboekenweek en de heropening van de BoS. We hopen dan ook dat we 
vanaf nu weer veel enthousiaste lezers mogen ontvangen in de bieb. Vanaf 
woensdag 14 oktober a.s. is deze weer iedere woensdag geopend van 12.30u.-
13.00u.!! 

 

Madscience 
Ook dit schooljaar is er weer een naschoolse techniek- en wetenschapsclub op De Vendelier. Daar dit de afgelopen 
schooljaren telkens een daverend succes was, vindt er dit schooljaar i.s.m. Madscience wederom een naschoolse 
techniekclub- en wetenschapsclub op onze school plaats. De aftrap hiervan is op donderdag 24 september gegeven 
met 3 geweldige en indrukwekkende wetenschappelijke shows. Na de shows hebben de kinderen een 
aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen.  
 
Bij interesse graag inschrijven via: nederland.madscience.org – klik op ‘Naschoolse 
wetenschap- & techniekcursus’ – vul het digitale inschrijfformulier in. 
 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mark van Dijk 

(leerkracht groep 6B/techniekcoördinator) 
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Belangrijke data 

14-10-2020 Ouderpanel 

 

Belangrijke mededeling 
Er liggen bij de gevonden 
voorwerpen in de BoS diverse 
boeken uit privé-eigendom, 
boekenleggers, etc….. 
Mist u een boek, etc…? laat uw kind 
dan bij de gevonden voorwerpen 
kijken in de BoS. 

 

 

‘t Vaandel 
 



 

Even voorstellen 
Mijn naam is Lia van Veghel. 
Vanaf 29 oktober ga ik muzieklessen geven op de Vendelier. 
Het mooie van mijn vak is dat ik al met de meest uiteenlopende doelgroepen heb mogen werken. Naast muziekles 
aan scholen leid ik een musicalgroep (Podium W) en 2 koren. 
In de begintijd van De Vendelier heb ik voor Kunstkwartier hier verschillende gastlessen gegeven. Zo ook het 
afgelopen schooljaar aan een klein groepje leerlingen blokfluitles na schooltijd en nú dan 1 x per 2 weken 
muziekles aan álle leerlingen.  
Muziek levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. 
Ik verheug mij er op om te starten! 

 
Ouderpanel 
Beste ouders  
Op woensdag 14 oktober staat het eerste ouderpanel van dit schooljaar 
gepland. Vanwege alle richtlijnen zal dit online, via Google Meet 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 namens de school 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! 

 
Jibb+ Extra Brandevoort 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In de bijlage van de weekbrief van deze week ziet u een flyer over Jibb+ Extra. Zoals u in de flyer kunt lezen is Jibb+ 
Extra opgezet om de motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren. Wilt u dit graag voor uw kind dan kunt 
u uw kind hiervoor opgeven. Ook wanneer het kind bij een kinderfysiotherapeut in behandeling is of is geweest is 
uw kind van harte welkom. Bij genoeg aanmeldingen(5 a 6 leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd) zal er een 
groep van start gaan. We hebben de mogelijkheid om op woensdag 13.30-14.30uur een groep te starten in de 
gymzaal van De Vendelier. De lessen zullen gegeven worden door Sander Bisseling en zijn kosteloos. 
Ziet u hier een kans voor uw kind, geef uw kind dan op voor maandag 19 oktober 2020. Vermeld hierbij de 
volgende gegevens; Naam, geboortedatum, school en klas. Anders dan de flyer vermeld mag u zich opgeven door 
een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres. Vanuit daar vormen we een of meerdere groepen en hoort u 
tijdig van ons of uw kind geplaatst is.  
Met sportieve groet, 

 
Teun Latijnhouwers, vakleerkracht Mondomijn. 
Babette Spierings, combinatiefunctionaris Brandevoort (Jibb+). 
Sander Bisseling, vakleerkracht De Vendelier (Jibb+). 

 
sanderbisseling@jibbplus.nl 
 
 
 
Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Brief bestuur aanvullende maatregelen Covid-19 

• Cultuurcontact 

• Flyer Jibb+ 
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Beste jongens en meisjes!  
Gelukkig is het alweer bijna vakantie, want dan kun je naar de vakantie-school!!  
De Cultuur-school is het vakantieprogramma dat CultuurContact organiseert!  
  

De begeleider van de Cultuur-school is:  
- Meneer Aart, hij geeft op basisscholen in Helmond kunstlessen  

  

  

Wanneer is de vakantieschool en hoe laat is dat?  
  
Maandag 19 oktober  
Voor:   
Leerlingen van groep 5 t/m 8.  
13.00 uur ontvangst in het gemeentemuseum in Helmond.  
13.15 uur word je in kleine groepjes verdeeld en krijg je een kunstworkshop van de museumdocenten 
( www.museumdocent.nl).  
Tussendoor krijg je een gezonde snack en iets te drinken.  
14.30 uur einde van de activiteit en word je door je ouders opgehaald  
  
  

óf  
  
  

Dinsdag 20 oktober  
Voor:  
Leerlingen van groep 3 t/m 8.  
14.00 uur word je ontvangen in de centrale hal van de Cacaofabriek.  
Je gaat naar de film Coco, in de bioscoop van de Cacaofabriek.  
Tussendoor is er een kleine pauze en krijg je drinken en een gezonde snack, dus je hoeft zelf niets mee te nemen.  
16.00 uur halen je ouders je op bij de Cacaofabriek.  
  

Wil je deelnemen, dan kun je je op de volgende manier aanmelden:  
Stuur een mail naar mieke@cultuur-contact.nl  met de volgende informatie:  
  

Naam leerling                                   :  
Naam school                                     :                
Groep                                                  :  
Contactgegevens ouders            :  
Welke dag wil je meedoen?      :  

  
Kosten:  
€2,00  

 

http://www.museumdocent.nl/
mailto:mieke@cultuur-contact.nl

