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Entree-toets 

De ouders van de kinderen uit de groepen 7 hebben vandaag een brief 

ontvangen omtrent de Entree – toets. 

Jarenlang was deze toets een vast gegeven op de Vendelier. Op basis van 

ervaring en nieuwe inzichten hebben we besloten daar mee te gaan 

stoppen. 

 

Studiedag 
Gisteren hebben we een studiedag gehad waarbij de teamleden zijn gesplitst over de 
twee gebouwen in verband met de Coronarichtlijnen. 
Op de Schutsboom is op de ochtend de expertgroep gepersonaliseerd leren opgestart 
onder begeleiding van Nicky van Gerwen van BCO advies. Daarbij hebben we een stand 
van zaken opgemaakt en zijn er concrete vervolgstappen gepland. 
Op de Stepekolk hebben de expertgroepen ouders en thematisch werken hetzelfde 
gedaan. 
Na de middagpauze zijn de expertgroepen verder gegaan met het uitwerken van 
nieuwe plannen en vervolgactiviteiten. 

Verteltassen voor de kinderen van groep 1 en 2    
Sinds een aantal jaren ontvangen de kleuters regelmatig een 
verteltas waar ze thuis mee aan de slag gaan. De 
verteltasmethodiek is bedoeld om lees- en taalontwikkeling 
te bevorderen bij kinderen. Voor jonge kinderen is het erg 
belangrijk dat er vaak wordt voorgelezen; hierdoor leren ze 
veel nieuwe woorden en ze leren ook om aandachtig te 
luisteren. Het uitwisselen van verteltassen bevordert de 
samenwerking tussen school en gezin.  
Elke verteltas heeft zijn eigen verhaal. Standaard in de tas 
zit een prentenboek en zo mogelijk daaraan gekoppeld een 
informatief boek , spelletje , knuffel, handpop o.i.d.  
In verband met Corona zullen we de verteltassen voorlopig niet meteen 
doorgegeven aan een ander kind. De verteltassen mogen een week thuis blijven en 
daarna worden ze op school een week weggelegd voordat ze weer meegaan naar 
een ander gezin.  
We hopen dat de kleuters er met hun ouders veel plezier aan zullen beleven en 
dat het lenen van de verteltas voor de kinderen een “feestje” zal zijn. 
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Belangrijke data 

21-9-2020 

Start ouder- kindgesprekken 

 

 

Belangrijke mededeling 
 
Volgende week starten de ouder-
kindgesprekken voor de groepen 
 1 t/m 7. Het kan zijn dat 
verschillende leerkrachten u op 
een andere manier de uitnodiging 
sturen (via de app, qsuite,mail). Bij 
een volgende gespreksronde mag u 
ervan uitgaan dat de code voor 
GoogleMeet via de app met met u 
gecommuniceerd wordt. 
 

Vanaf volgende week willen we 
ook de kinderen van de groepen 3 
t/m 5 weer opnieuw zelfstandig 
de school in laten gaan. Dit in 
plaats van te verzamelen op het 
schoolplein. Alle kinderen weten 
hun eigen groep te vinden en 
kennen de spelregels binnen 
school. We hopen zo ’s ochtends 
het handen wassen en de drukte 
bij de poorten wat te spreiden. 
 

‘t Vaandel 
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Week tegen pesten  
Op basisschool De Vendelier willen we graag een school zijn die staat voor kwaliteit en vooral ook 
voor veiligheid. Deze twee kernwoorden staan immers ook in het logo van onze school.  
Om zorg te dragen voor deze veiligheid en er voor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten, 
staan de eerste weken van het schooljaar in het teken van de “Gouden Weken” en doen we 
gedurende het schooljaar tal van activiteiten die hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Zo hebben we onder 
andere Leefstijl, veiligheidsonderzoeken, Taakspel, SoVa, wij-zijn-een-groep-lessen en Rots & water. 
Aankomende week is het de “ week tegen pesten”  Van 21 tot en met 25 september wordt er in de media uitgebreid 
aandacht besteed aan anti-pesten.  Onder andere Het Klokhuis heeft uitzendingen in dit thema en op de volgende site 
vindt u nuttige en bruikbare informatie: 
https://www.zapp.nl/programmas/anti-pest-club  
De Vendelier doet zoals ieder jaar ook nu weer mee aan de week tegen pesten. In iedere groep hangen posters om 
aandacht te vragen voor het onderwerp en worden er dagelijks activiteiten rondom dit thema gehouden. Zodoende 
maken we pesten bespreekbaar, versterken we het groepsgevoel, creëren we bewustwording en richten we ons op de 
preventie van pesten.  
Praat hier eens over met elkaar. Mogelijk komen kinderen ook zelf thuis met verhalen hierover. 
Het motto van de week tegen pesten is “samen aan zet” Dit motto geeft aan dat we elkaar nodig hebben in de strijd 
tegen pesten. 
Wanneer u pestgedrag signaleert of vermoedens heeft van pestgedrag, is dat een signaal dat serieus genomen moet 
worden. U gaat dan in eerste in gesprek met de groepsleerkracht. Indien nodig kunt u ook contact opnemen met mij als 
anti-pestcoördinator van De Vendelier.   
Neem ook contact op wanneer uw kind pestgedrag vertoont of als kinderen in de omgeving van uw kind last van 
pestgedrag hebben. U vindt mijn e-mailadres onderaan deze brief. 
Uit de veiligheidsonderzoeken die we iedere twee jaar afnemen blijkt dat het percentage kinderen dat het gevoel heeft 
weleens gepest te worden erg laag is op De Vendelier. Een mooi resultaat tegenover een landelijk gemiddelde van 10%.  
Dit geeft aan dat er een gezond schoolklimaat heerst op De Vendelier. Echter, ook al is het schoolklimaat gezond, 
betekent dat nog niet dat het niet nóg beter kan. Wat goed is, proberen we goed te houden en te verbeteren.  Het 
streven is om voor alle kinderen een fijne en veilige plek te bieden. Uw rol als ouder of verzorger is daarin ook heel 
belangrijk. We zijn “samen aan zet” 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens team De Vendelier 
 
Rob Noijen (anti-pestcoördinator) 
r.noijen@devendelier.nl  

 

Voorstellen 
Mijn naam is Basje Daemen en ik loop sinds het begin van dit schooljaar stage op 

basisschool De Vendelier tijdens de lessen bewegingsonderwijs.  

Ik ben 20 jaar oud en woon in Eindhoven. Zelf heb ik vanaf jongs af aan, met veel plezier, 

de sporten dansen en karate beoefend en dit heb ik dan ook zo´n 10 jaar lang gedaan. 

Momenteel richt ik mijn volledig op mijn studie maar probeer ik ook zeker te blijven werken 

aan mijn conditie en fitheid in de sportschool. Daarnaast ben ik in mijn vakanties het liefst 

erg actief. Ik ga graag skiën, snowboarden of zeilen en ben afgelopen voorjaarsvakantie 

zelfs op reis gegaan om bij een skischool te werken. 

Momenteel ben ik 4ejaars student ALO aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en dat betekent dat ik dit jaar 

ga afstuderen. Voor de stage die hierbij hoort ga ik vanaf 28 september, op maandag, dinsdag en woensdag gymles 

geven en ben ik nu al op deze dagen aan het observeren. 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

Basje Daemen, ALO jaar 4 
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Nieuws van de MR 
Op dinsdag 22 september a.s.  vindt de 1e MR vergadering plaats. 
Dit is de agenda: 
 
1 Opening Voorstellen Welkom aan nieuwe leden Jeroen en Ilse. 
2 Vanuit MT: 
- Schooltijden 
- Maatregelen corona en gevolgen voor de praktijk (vervanging) 
- Visie-/schoolontwikkeling-gesprek inspectie landelijk onderzoek 
- Studiedagen; protocollen en expertgroepen  
- schoolgids 2020-2021 
- werkdrukgelden inzet 2020-2021   
- Ter instemming: communicatieplan 
3 Notulen vergaderingen  
Activiteitenplan 2020-2021  
Documenten MR Scholing  
Nieuwsflits, wie? 
4 Voortgang actiepunten 
5 Ingekomen mail/post 
6 GMR 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 

 

Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Geen bijlagen 

 

 

Vakantietip: Kinderfestivals 
in het speelhuis en de 
cacaofabriek  

Nog op zoek naar leuke plannen 
voor de herfstvakantie? Voor de 
kleinste cultuurfanaten is er dit 
najaar van alles te beleven in Het 
Speelhuis en De Cacaofabriek. De 
stoerste helden en schattigste 
fantasiefiguren komen naar het 
Helmondse theater. Tuinieren met 
Slagwerk (6+), Brandweerman Sam 
Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), 
Belle en het Beest (4+) en 
Poppentheater op Zondag (3+). De 
Cacaofabriek rolt in diezelfde 
week – van 17 t/m 25 oktober – 
de loper uit voor nieuwsgierige 
neuzen. Tijdens het 
KinderFilmFestival kunnen jonge 
filmfreaks voor een klein prijsje 
naar zowel klassiekers als 
bijzondere titels. Met een zakje 
chips en glaasje fris is het feest 
compleet. 

Theater in een reuzenrad 
In een 18 meter hoog reuzenrad 
luister je met een koptelefoon op 
je hoofd naar het verhaal van 
Radman. Wat doet die mevrouw 
van nummer 60 in de straat met 
die gekke naam elke ochtend? Wat 
is er aan de hand met de bomen in 
het parkje om de hoek? En hoe 
smaken wolken eigenlijk? Maak 
van vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober 
een avontuurlijk ritje in het 
reuzenrad. Daarnaast is er speciaal 
voor kinderen een draaimolen. 
Kortom: een leuk uitje voor de hele 
familie! 
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