
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Beste ouders, verzorgers, 

De Herfstvakantie staat voor de deur. Het schooljaar 2020 -2021 is in- 

middels al weer acht weken oud. Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe 

maatregelen aangekondigd i.v.m. Covid-19. Voor de basisscholen blijft de 

situatie voorlopig nog ongewijzigd. Het mag wel eens gezegd worden dat 

we trots zijn op de manier waarop onze kinderen omgaan met de huidige 

beperktheden. Een aantal zaken lopen echt anders of kunnen gewoon 

niet doorgaan. Onze kinderen leggen zich daarbij neer en genieten van de 

dingen die (nog) wel door kunnen gaan. Hoe mooi is het ook om te zien 

dat onze kleuters zelf hun weg vinden naar binnen, hoe zelfstandig ze 

hun jassen en tassen weghangen en daarna naar de groep gaan. De 

kanjers! 

Hopelijk leiden de huidige maatregelen tot betere tijden.  

Eerst maar eens genieten van de Herfstvakantie! Wij wensen u en de 

kinderen een fijne vakantie! 

 

 

 

 

 
Atelierdag Vendelier 
Al een aantal jaren is de Atelierdag een vast begrip op basisschool de Vendelier. 
Ook dit jaar zijn we met deze leuke dagen gestart. Een aantal puntjes zijn 
anders dan de voorgaande jaren! Zo gaan we met thema's werken tijdens de 
atelierdagen en is heel de school op hetzelfde moment aan de slag tijdens 
deze dag.  Uitpakken zoals we gewend zijn was helaas niet mogelijk door de 
maatregelen rondom Covid-19. Echter is er wel een passende vorm gevonden 
om de school onder te dompelen in het eerste Atelierthema Techniek en 
Wetenschap! De groepen 1 tot en met 8 hebben leuke en uitdagende 
techniekworkshops gevolgd bij de leerkrachten!  Van proefjes met Statische 
elektriciteit tot het bouwen van bruggen en van het maken van voertuigen op 
luchtdruk tot het ontwikkelen van een Romeinse app.  
Het was mooi om te zien dat er veel samenwerking was in de school en 
dankzij de inzet van alle collega's kon deze eerste editie van Atelierdag zijn 
doorgang vinden!  
Werkgroep Atelierdagen  
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Belangrijke mededeling 

 
 
“ Als liefde leven wordt, krijgt geluk 
een naam “  
 
Juf Rowie en haar man Joep laten 
weten dat ze trotse ouders zijn 
geworden van hun zoon Daley. 
Daley is geboren op 10-10 -2020. 
Wij wensen Rowie, Joep en Daley 
veel geluk. 

 
 

‘t Vaandel 
 



 

 

 

(S)Cool on Wheels groepen 8 
Afgelopen week kregen de groepen 8 een gastles van meneer Ger van 
Heugten. Hij kwam ons iets vertellen over sporten met een beperking. We 
hebben het gehad over wat nou eigenlijk een beperking is, hoe het is om te 
leven met een beperking en hij liet ons ook filmpjes zien over mensen met 
een beperking en hoe knap die zijn in het vinden van creatieve oplossingen 
om toch zo goed mogelijk met alles om te kunnen gaan en alles te kunnen 
blijven doen. Ook hebben we het gehad over beperkingen in de sport en hoe 
je dan toch kunt sporten. Hierbij had hij ook weer diverse filmpjes waarin we 
zagen hoe sporters aanpassingen hadden gedaan of hoe er aanpassingen 
werden gemaakt zodat er toch gesport kon worden. Op dat sporten zijn we 
doorgegaan: meneer Ger had rolstoelen bij zich waarmee je rolstoelbasketbal 
kunt doen! Daar gingen we in een speciale gymles mee aan de slag. Eerst een 
beetje wennen aan de rolstoel, leren hoe je vaart maakt, hoe je bochtjes 
maakt en hoe je achteruit bochtjes moet maken. Toen we allemaal een 
beetje gewend waren, gingen we potjes basketballen. Dat was even wennen 
maar uiteindelijk durfden we ook en werd er heel fanatiek gebasketbald! Een 
hele intensieve les waarin we hebben ervaren hoe het is om in een rolstoel toch te sporten. 

Tja, wij staan natuurlijk na die les weer op uit die stoel maar anderen zitten er dus levenslang aan vast… Toch hebben 
we gehoord en gezien dat er ook voor die mensen nog heel veel dingen zijn die ze kunnen doen. Dit project wordt 
gegeven vanuit het Fonds Gehandicaptensport en met sponsorgelden kunnen zij op scholen langs om deze lessen te 
geven. Wij waren blij dat we er weer aan mee konden doen! 

Kledinginzameling 
Het is in de herfstvakantie 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. 
 
 

Bedankje 
Deze week werden we verrast door een mooi bloemstuk ter ere van ons  
20 jarig jubileum. 
Via deze weg willen we de directie en het personeel van het Carolus 
Borromeus Collega hiervoor hartelijk bedanken. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


