
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Jubileum Basisschool De Vendelier  
Wat werd er naar uitgekeken, de voorbereidingen waren in volle gang:  het jubileumfeest van basisschool de 
Vendelier. 
In het schooljaar 2020-2021 zou het 20 jarig bestaan uitgebreid gevierd worden. Helaas zette COVID-19 een streep 
door de geplande festiviteiten.   
Gelukkig kwam van uitstel geen afstel en is er in het begin van dit schooljaar aandacht geschonken aan het 20 ( 
inmiddels 21) jarig bestaan van onze school middels een week vol inspirerende en creatieve workshops waaruit de 
kinderen konden kiezen. Percussie, dans en veel creatieve activiteiten kwamen voorbij. 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 volgden een workshop mozaïeken. 
Zij maakten een ontwerp en onder leiding van een kunstenaar werden de mooiste ideeën uitgekozen, uitgewerkt en 
opgebracht op betonnen poefs op het speelplein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanmorgen werden deze poefs onthuld 
door Yvonne van Heugten, onze directeur, 
vooraf gegaan door de flitsende 
 ‘ Vendelierdans’. 
Voor alle kinderen  was er een heerlijke 
traktatie. 
De poefs zijn mooie , tastbare en blijvende 
kunstwerken voor en door de kinderen. 
Wat zijn we allemaal trots op onze 
Vendelier! 
 
 
 
 
 
Werkgroep Jubileum 
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Voorleeskampioen de Vendelier 
Afgelopen donderdag hebben de vertegenwoordigers van de groepen 7 en 8 
meegedaan aan de voorleeswedstrijd van de Vendelier. Eerst hebben de 
kinderen zich op kunnen geven om in de klas deel te nemen. Daar zijn de 
klassenvertegenwoordigers gekozen. Het was een erg spannende 
voorleeswedstrijd. Door alle deelnemers werd er prachtig voorgelezen. Ook was 
er een enthousiaste kinderjury, zij gaven de deelnemers goede tips en tops. Het 
publiek was erg betrokken en enthousiast. Na de voorleeswedstrijd heeft de 
kinderjury samen met een paar leerkrachten een winnaar gekozen. De winnaar is 
Resa van Meer uit groep 7B. Zij mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd van Helmond. We wensen haar alvast veel succes! 

 
 
 
 
 
Nieuwe rekenmethode 
Vanaf dit schooljaar zijn de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe rekenmethode "De 
wereld in getallen". Omdat deze methode deels andere rekenstrategieën aanbiedt, hebben 

we ervoor gekozen om de groepen 8 niet met de nieuwe methode te laten starten om 
verwarring voor de leerlingen te voorkomen.   
De kinderen en leerkrachten die nu met "De wereld in getallen" werken, zijn erg enthousiast.  
Deze rekenmethode bestaat uit 9 blokken. De leerlingen ontvangen voor ieder blok een nieuw werkboek.  
Na het blok zullen wij het werkboek van dat blok dus ook mee naar huis geven.  
Onze werkboeken hebben een rode en een blauwe kant. Aan de blauwe kant vind je de rekenlessen en aan de rode 
kant de taken.  
De blauwe kant is nieuw aangeboden lesstof en in de rode kant oefenen de leerlingen de aangeboden lesstof van 
een vorig blok. Ook zitten daarin onderhoudstaken en tempotaken.  
Mogelijk heeft uw kind het werkboekje van blok 1 al mee naar huis gekregen en anders zal dit snel gebeuren. 
Wellicht kan het u opvallen dat niet alle opdrachten zijn gemaakt. De reden hiervoor is dat er in het werkboek wordt 

gewerkt met verschillende niveaus. Voor de groepen 3 t/m 5 wordt dat aangeduid met sterren. 

 
De leerkracht heeft samen met uw kind een weloverwogen beslissing gemaakt welke opdrachten uw kind maakt.  
Groep 6 is een overgangsjaar. Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in niveaus d.m.v. verschillende werkboeken.  
Je kunt een FS of S+ werkboek hebben. 
 

   
 
Maar bij groep 6 wordt ook nog gebruik gemaakt van bovengenoemde sterren.  
In groep 7 werken de leerlingen in een FS of S+ werkboek, zie groep 6. Ook wordt er onder andere gebruik gemaakt 
van verschillende logo's in het werkboek die tempo- of niveaudifferentiatie aanduiden.  
 
Dan zit er in het midden van het werkboek nog een gedeelte met plusopdrachten. Enkele leerlingen komen hiervoor 
in aanmerking.  
Mocht na deze uitleg er voor u nog iets niet duidelijk zijn, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

 
 
 



 

 
 
Herinnering deelname 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. 
Op dit moment hebben we 30% respons. Dat is niet genoeg om een representatief beeld te krijgen. 
We willen u vriendelijk vragen om de vragenlijst in te vullen als u dit nog niet heeft gedaan. 
Bij voorbaat dank! 

 
 
 
 
Spreekuur  
In week 48 en 49 vinden de spreekuren plaats. Deze gesprekken zijn facultatief en de 
kinderen zijn in principe niet aanwezig.  
Volgende week ontvangt u meer informatie via de groepsleerkracht(en). Gesprekken kunnen zowel fysiek als online 
plaatsvinden. Wanneer het gesprek fysiek op school plaatsvindt vragen we u een mondkapje te dragen bij beweging 
in de gangen en 1,5 meter afstand te bewaren.  
 

 

 

 


