
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Beste ouders, verzorgers, 

 

We hopen dat ook jullie kunnen terugkijken op een fijne herfstvakantie. 

Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Tot nu toe hebben we de 

buitendeuren bijna constant opgehouden i.v.m. het ventileren en het 

zogenaamde “spuien”. We gaan dat nu meer concentreren op de begin- 

en eindtijden en de pauzetijden. Dit conform de regelgeving vanuit het 

RIVM.  

De decembermaand komt dichterbij. De werkgroep Sinterklaas en de 

werkgroep Kerst zijn al volop bezig met het maken van plannen. Lastig 

als we nog niet precies weten wat wel kan en wat niet. Inmiddels is 

bekend dat het bezoek van de kinderen aan het kasteel van Sinterklaas 

in Helmond dit jaar niet door kan gaan. Deze week is op  QliQ-niveau 

besloten dat bezoek van Sint op school mag binnen de richtlijnen van 

het RIVM die op dat moment gelden.  

 

 

Samen muziek maken: leuk hè? 
Deze eerste week na de herfstvakantie gaan we weer starten met de muzieklessen op school, vanuit het 
gesubsidieerde muziekplan ‘Meer muziek in de klas'. 
Dit unieke muziekproject is in samenwerking met de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.  Alle leerlingen op de 
Vendelier krijgen drie jaar lang extra muziekonderwijs en tegelijkertijd worden de docenten gecoacht in het geven 
van muziekonderwijs. Dit alles onder leiding van professionele docenten en onder toeziend oog van Phileutonia. 
Door Corona is het project helaas stil komen te liggen, maar nu gaan we voorzichtig weer aan de slag. We houden 
de veiligheidsregels hierbij in acht. In dit laatste jaar van het muziekproject is de opzet enigszins gewijzigd. Juf Jonie 
is gestopt en we bedanken haar voor haar inzet. Inmiddels is er een nieuwe docente voor de muzieklessen in de 
groepen bekend: juf Lia van Veghel. Zij gaat alle lessen van juf Jonie overnemen. 
De blokfluitklas na school is helaas gestopt.  
Het gaat in een andere vorm door als blokfluitproject in de groepen 4. Daarnaast komt er ook een blazersproject in 
de groepen 5 en 6, met daarna de mogelijkheid om na schooltijd gratis lessen te nemen. 
Als alles door kan gaan, dan volgt er een afsluitend concert in het gebouw van Phileutonia. 

Juf Caroline, namens de Vendelier en Marjon Kat namens Phileutonia. 
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Belangrijke data 

2-11-2020 

Voorlopig advies groep 8 

6-11-2020 

Open podium  

 

 

Belangrijke mededeling 

Wij willen u vriendelijk verzoeken 
ziekmeldingen door te geven via de 
Basisschoolapp en niet meer 
telefonisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

 

Nieuws vanuit de ouderraad   
Beste ouders, 
Jaarlijks organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten van De Vendelier 
allerlei activiteiten die iets extra’s toevoegen aan de normale schooldagen. Denk aan 
de kennismakingsactiviteit aan het begin van het schooljaar, Sinterklaas, Kerstmis, het schoolproject/jubileum, 
Carnaval, Pasen, de Koningsspelen en het jaarlijkse schoolreisje. Al deze activiteiten worden gefinancierd uit uw 
ouderbijdrage.  
Eerder dit schooljaar hebben we in het Vaandel aangegeven dit schooljaar maar één keer € 21,00 te incasseren in 
plaats van twee keer.  
Omstreeks 9 november 2020 incasseren we bij iedereen die een machtiging heeft verstrekt € 21,00. Ook leerlingen 
die dit schooljaar instromen vragen we om een bijdrage voor dit schooljaar van € 21,00. 
Heeft u geen automatische incasso voor de ouderbijdrage en wilt u dit wel, dan kunt u de machtigingskaart, die als 
bijlage is gevoegd, ingevuld per mail, uiterlijk voor vrijdag 6 november 2020, retourneren via: or@devendelier.nl. 

 
Wilt u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor  
15 november 2020 € 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 bijdrage mogen ontvangen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn er nog vragen, mail ons dan via: 

or@devendelier.nl 

Agenda M.R.-vergadering 
Datum:   donderdag 5 november 2020    
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  via GoogleMeet (code aan te vragen bij Lieke, l.raaijmakers@devendelier.nl)  
Notulist:  Lisanne Nellen  

1 Vanuit MT  
- Covid, actuele stand van zaken 
- Aantallen, consequenties en tijdspad  
- Bijpraten expertgroepen (mede door PMR) 

Vanuit MR  
-  

2 Activiteitenplan 2020-2021 

Documenten MR  

Scholing  

3 Voortgang actiepunten  

4 Ingekomen mail/post  

5 GMR  

6 Rondvraag  

7  Nieuwsflits  

7 Sluiting  

 
Zet je licht aan! 

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer in gegaan! De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% 
van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de 
kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan 
moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen 
veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.  
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De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van 
fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het 
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van 
de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze 
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie 
wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan 
op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 

 

 
Bijlage 

- Machtigingskaart ouderraad  

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 

 

 

 


