
 

 

 
 
 
 

 

 
Persconferentie 
Per zaterdag 6 november worden de coronamaatregelen aangescherpt. De precieze uitwerking 
van de aangescherpte richtlijnen binnen het onderwijs zal later worden gepubliceerd op “  
lesopafstand.nl.”  Vooruitlopend op de nieuwe richtlijnen voor het onderwijs, blijven we ons 
houden aan de adviezen van de GGD. 
 
 Dit betekent voor ons  tijdens bijeenkomsten op school het volgende: 

- De 1,5 meter afstandsregel in acht nemen. 
- Ouders/verzorgers een vaste zitplaats aanbieden. 
- Het verzoek aan ouders/verzorgers om een mondmasker te dragen tot ze op een vaste plek zitten.  
             

Dat de nieuwe maatregelen al meteen impact hebben is duidelijk. Zo hebben we de z.g. “ Kijkkwartieren” voor 
ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 3 helaas moeten annuleren. We hebben het streven om alle activiteiten voor 
de kinderen door te laten gaan. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen m.b.t. de stijging van 
het aantal besmettingen. We houden u op de hoogte.   

 
Sinterklaas 
Beste ouders/verzorgers,  
Nog heel even en dan komt Sinterklaas weer in het land. Wij kijken er al naar uit! We willen 
zoveel mogelijk door laten gaan, maar natuurlijk wel binnen de richtlijnen die op dat 
moment gelden.  
Vanaf volgende week gaan we het Sinterklaasjournaal volgen met de groepen 1 t/m 5. Ook 
willen we jullie alvast vragen, net zoals voorgaande jaren, om uw kind een ingepakte doos 
(sinterklaaspapier) mee te geven naar school zodat we de aula weer leuk kunnen aankleden. 
Deze kunnen vanaf aanstaande maandag 8 november meegegeven worden.  
Alvast bedankt!  
  
Groetjes namens de werkgroep Sinterklaas 
 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 
Op vrijdag 29 oktober j.l of maandag 1 november j.l. heeft u per mail een verzoek ontvangen van 
de “ Onderzoek & Innovatiegroep” om deel te nemen aan het ouderbetrokkenheidsonderzoek. In 
memo 7 heeft u daarover meer kunnen lezen. We krijgen signalen dat deze mail misschien bij u in 
de “spambox” is beland. Daar willen we u graag op attenderen. 
 
 

Kledinginzameling 
Het is wederom tijd om door de kledingkasten te gaan. Volgende week 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. 
De firma Cox Recycling komt dit alles ophalen. Per kilo kleding ontvangt de Vendelier een kleine 
vergoeding. Deze vergoeding wordt aangewend voor speel- en spelmateriaal op school. 
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Brainport (Groep 8A wint de Techbattle – First Lego League – Madscience - TopOntdekkers) 
Nadat de vorig edities van de “Live Techbattle” al door verschillende klassen van De Vendelier in de wacht werden 
gesleept, is het ook deze keer onze school gelukt. Groep 8A van juf Erna werd na tot winnaar gekroond. 
 

Net als eerdere schooljaren nemen we ook dit jaar deel aan 
de First Lego League met een team van De Vendelier. Een 
wedstrijd die o.a. draait om het programmeren van een 
robot (van Lego), het uitvoeren van missies, Core Values, 
Gracious Professionalsme & Coopertition, Onderzoekend & 
Ontwerpend leren, creatief denken en het bedenken van een 
innovatieve oplossing met betrekking tot de 
maatschappelijke rol van Wetenschap en Techniek. Het 
thema van dit jaar is CARGO CONNECT. 
De volgende kinderen zullen onder leiding van meneer Mark 
aan dit fantastische en leerzame evenement deelnemen: 
Julian (5A), Liene (6B), William en Sem (7a), Storm, Kira en 
Resa (7b), Noor (8B) en Freek (8C). 
 
 

Komende donderdag starten er 20 enthousiaste kids met de naschoolse techniekclub op De Vendelier. Dit 
organiseren we i.s.m. Madscience al jaren op onze school en is keer op keer een daverend succes.  

 
Deze week zijn we met het nieuwe thema “Wetenschap & Techniek” van 
TopOntdekkers gestart. 
   
Zoals jullie wellicht weten is TopOntdekkers onze methode voor 
wereldoriëntatie, waarbij we uitgaan van het onderzoekende kind en ze leren 
omgaan met de kennis en vaardigheden die gevraagd worden voor de 21ste 
eeuw (de zogenaamde 21st Century Skills). 

 
 
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.  
 
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 42,00 per jaar en incasseren wij in 2 termijnen. 
Omstreeks 29 november 2021 incasseren we bij iedereen die een machtiging heeft verstrekt de eerste termijn van € 
21,00.  
Heeft u geen automatische incasso voor de ouderbijdrage dan ontvangt u deze aankomende week via de mail 
inclusief de machtigingskaart, die als bijlage is bijgevoegd, mocht u besluiten om de incasso via de automatische 
machtiging te willen gaan doen kunt u deze uiterlijk voor maandag 15 november 2021, retourneren via: 
or@devendelier.nl 
Wilt u geen automatische incasso, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor  
30 november 2021 € 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 
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Informatie vanuit JIBB+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


