
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Verandering leerkrachtbezetting in groep 4A 
In goed overleg heeft juf Esther van Dijk het moeilijke besluit genomen om te gaan stoppen met haar werk binnen het 
onderwijs. Esther heeft na een eerdere ziekteperiode klachten overgehouden. Deze zijn dusdanig aan het verergeren dat 
het voor haar steeds moeilijker wordt om haar werk in de groep te blijven doen. Kinderen en ouders van groep 4A zijn 
daar eerder vandaag over geïnformeerd. 
 
Esther neemt voorlopig nog geen afscheid van de Vendelier maar zal de komende tijd met een coach gaan kijken welke 
mogelijkheden er buiten het onderwijs voor haar zijn. Dat heeft nog even tijd nodig en gedurende die periode is Esther 
nog gewoon (met aangepaste werkzaamheden) aan school verbonden. Op deze manier kunnen we na ruim 20 jaar op 
de Vendelier allemaal langzaamaan stap voor stap aan deze veranderende situatie wennen. 
 
De werkzaamheden in groep 4A worden op ma-di-wo overgenomen door juf Lisanne en op do-vr voorlopig door juf 
Sybil.  We zijn blij dat we in een tijd van een lerarentekort deze groep toch continuïteit kunnen bieden ondanks dat 
deze interne verschuiving ook de nodige consequenties heeft. 
De ouders/verzorgers van de groepen waar veranderingen plaatsvinden zijn op de hoogte gebracht. 
 
Met betrekking tot het moment dat Esther ècht afscheid neemt, zullen we u opnieuw via 't Vaandel informeren. 
Maar zoals eerder gezegd; dit kan nog een tijdje duren. 
 
 
 

Brainport: Ook dit schooljaar weer een naschoolse techniek- en wetenschapsclub op De 

Vendelier 

Daar de afgelopen schooljaren telkens een daverend succes waren, vindt er 
dit schooljaar i.s.m. Madscience wederom een naschoolse techniekclub- en 
wetenschapsclub op onze school plaats.  
 
De aftrap hiervan is vrijdag 4 november gegeven middels 3 geweldige en 
indrukwekkende wetenschappelijke shows.  
 
Na de shows hebben de kinderen een aanmeldingsformulier mee naar huis 
gekregen.  
 
 

Bij interesse gaarne inschrijven via: nederland.madscience.org – klik op ‘Naschoolse wetenschap- & techniekcursus’ – vul 
het digitale inschrijfformulier in. 
 
Schrijf je in en doe mee!  
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mark van Dijk (leerkracht groep 6B/techniekcoördinator 
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Brainport: TopOntdekkers 
De afgelopen maanden zijn de thema’s Vriendschap en Cultuur en Natuur en 
seizoenen behandeld.  
Op woensdag 23 november openen we het nieuwe thema: Voeding en sport, 
beiden in de breedste zin van het woord.  
Deze dag mogen de kinderen in hun meest favoriete sportkledij naar school komen 
en staan de lessen in het teken van bewegend leren. 
 
 
Inzamelingsactie Decembercadeaus Stichting Lief 2022 
De Vendelier vindt het belangrijk om oog te hebben voor mensen die het, zeker nu in deze 
tijd, zwaar hebben. Of voor gezinnen die gewoon wel een financiële meevaller kunnen 
gebruiken. Daarom willen wij graag met de kinderen meedoen aan een inzameling van 
speelgoed voor Stichting Lief. Deze stichting stelt dit speelgoed dan weer beschikbaar voor 
alle Helmonders om zo alle Helmondse kinderen blije gezichtjes te geven met de feestdagen.  
  
Vanaf woensdag 16 t/m vrijdag 18 november 2022 staan er op beide locaties dozen/kratten in de hal waar het 
speelgoed door de kinderen bij binnenkomst van de school in geplaatst mogen worden. Denk daarbij aan het volgende: 

- Heb je nog speelgoed in de kast waar niet meer mee wordt gespeeld? 
               Denk aan spelletjes, puzzels, Playmobile, Lego, auto’s poppen, Barbie, houten speelgoed etc. 

- Geen knuffels (behalve bijvoorbeeld Ty, met de grote glitterogen, mits netjes) 
- Boeken, zeker welkom, maar wel boeken die kinderen van nu ook leuk vinden . 
- Speelgoed moet schoon, compleet en onbeschadigd zijn. 
- Bedenk maar: waar de kinderen zelf ook blij van worden om uit te pakken. 
- Het is geheel vrijwillig en niet verplicht! 
- Ook de Sint (en de Kerstman) koopt steeds vaker 

tweedehands: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5270174/tweedehands-speelgoed-voor-sint-en-kerst-
markplaats.     

 
Hopelijk kunnen we vele kinderen blij maken met leuke cadeautjes in december! 

Voor meer informatie over de Stichting Lief : www.stichtinglief.nl 
 

 
Bericht vanuit de OR omtrent de vrijwillige ouderbijdrage 
Beste ouders, 
Het schooljaar is alweer even van start, de eerste vakantie is zelfs al geweest, maar toch 
zouden wij ons als ouderraad graag nog aan u voorstellen. Wij zijn een groep van 15 
enthousiaste ouders, die samen met de leerkrachten diverse leuke activiteiten organiseren om de kinderen iets extra's te 
geven! Zo hebben we dit jaar de kennismakingsactiviteiten al gehad en komen onder andere Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen, Koningsspelen en het schoolreisje er nog aan. Al deze activiteiten worden betaald uit uw 
ouderbijdrage. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Om deze activiteiten aan de kinderen te kunnen aanbieden is een ouderbijdrage van € 
42,00 per jaar per kind gewenst, die wij in 2 termijnen incasseren. Tussen 18 en 25 november 2022 incasseren we bij 
iedereen die een machtiging heeft verstrekt de eerste termijn van € 21,00. De tweede termijn volgt in het voorjaar. 
 
Wilt/Heeft u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor 30 november 2022 € 21,00 over te 
maken op bankrekeningnummer: NL32 RABO 0123872359, T.a.v. Ouderraad de Vendelier onder vermelding van de 
naam van uw kind en in welke klas uw kind zit.  
 
Wij stellen het bijzonder op prijs als we van iedereen de vrijwillige bijdrage mogen ontvangen. Mocht u nog vragen 
hebben, mail ons dan via: or@devendelier.nl 
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Sociale teams Helmond 
Voor hulp of vragen bij opvoeden en opgroeien 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Soms vindt u 
het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag stellen aan 
een deskundige. U kunt dan terecht bij de sociaal werkers van Sociaal Teams 
Helmond. Deze jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote vragen van 
ouders en jongeren. En hebben zij niet meteen een antwoord, dan helpen zij u verder op weg met informatie, adviezen 
of begeleiding. 
Het uitgangspunt is altijd wat u zelf wilt en kunt. Als daarbij extra professionele hulp nodig is, kan de sociaal werker 
die voor u inschakelen. Er zijn verschillende manieren waarop de sociaal werker helpt: 
 • Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. 
 • Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of op bezoek bij u thuis om de vraag helder te krijgen en gerichte tips 
    waarmee u aan de slag kunt. 
 • Een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. 
 • Heeft u een grotere hulpvraag, dan maakt u samen met sociaal werker een plan. Daarbij kijken jullie gezamenlijk  
    naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, en waar u extra hulp bij nodig heeft. 
 • Heeft u langdurige gespecialiseerde hulp nodig, dan kan de sociaal werker de juiste hulp voor u inschakelen. 
 
Contactgegevens:  
Vragen over u kind welke in groep 1 t/m 4 zit?  
Stuur een mail naar: Els Leenders. e.leenders@sthelmond.nl 
 
Vragen over u kind welke in groep 5 t/m 8 zit?  
Stuur een mail naar: Tessa van Gulik t.vangulik@sthelmond.nl 
 

 
 
Bijlage: week tegen kindermishandeling 
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