
 

 

 
 
 
 

 

 
Bouw! tutorlezen.  
Enkele kinderen op school werken met het programma Bouw! tutorlezen. Helaas konden 
we vorig schooljaar op school nauwelijks werken met het programma Bouw!  i.v.m. de 
toen geldende COVID regels. Ouders hebben toen thuis vier keer per week met hun kinderen 
gelezen.  
Inmiddels zijn we blij dat we weer gestart zijn met het programma op school! De tutoren 
uit de hogere groepen hebben gesolliciteerd en zijn gekoppeld aan leerlingen uit de lagere groepen en zijn enthousiast 
van start gegaan. Er wordt op school nu weer twee keer per week gelezen. Dat betekent dat u thuis ook nog 2 keer 
zo'n 15-20 minuten samen met uw kind leest. Wanneer er een toets klaar staat kunt u mailen naar 
bouw@devendelier.nl, alleen dan kunnen we de toets zo snel mogelijk afnemen.  

 
Atelier 
Afgelopen maandagmiddag  hebben we onze eerste Ateliermiddag van dit schooljaar gehad. De 
kinderen mochten inschrijven op een zeer divers aanbod. Op beide locaties was er van alles te 
doen. Zoals: een filmpje maken, drama, muziek, borduren, Eggsperiment, maken van een 
spijkerschilderij, een scoutingact, “ ik ben een kei”, koken en bakken, gezelschapsspelletjes, een 
bewegingsles, een voetbalclinic, bouwen met blokken, dramales  Haloween. Deze activiteiten 
werden aangeboden door leerkrachten, ouders, stagiaires die affiniteit hebben met, of ook talent hebben voor, 
de specifieke activiteit. Ons volgende Atelier is op vrijdag 17 december. Wij hopen dat er weer volop ouders zijn die 
hun talenten willen delen met de kinderen. 
 
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 10 november 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. 
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