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Het nieuwe schooljaar
Afgelopen maandag, 5 september, hebben we het schooljaar 2022-2023
ingeluid. Het “vakantiestof” bij de kinderen werd door het
onderwijspersoneel op een deskundige manier verwijderd. De kinderen en
het personeel hadden er zin in om weer te beginnen.
De leerkrachten zijn volop bezig met het plannen van de
kennismakingsactiviteiten voor de kinderen. Deze zullen plaatsvinden vanaf
woensdag 21 september tot en met vrijdag 30 september. Alle
parallelgroepen hebben eigen activiteiten gepland zoals b.v. een bezoek aan
de speeltuin , een slaapfeest voor de groepen 6, de trektocht voor de
groepen 7, een sportdag voor de groepen 8, etc.
Ook wij hebben te maken met de gevolgen van een groot lerarentekort. Dit is een landelijk probleem. De vacature die
we uit hebben staan is nog niet ingevuld. De flexibele schil die in wordt gezet voor vervangingen bij ziekte is op dit
moment minimaal. Hopelijk lukt het ons om deze nog uit te breiden. Gelukkig hebben we wel alle groepen kunnen
bezetten.
Vanwege de krapte moeten we keuzes maken en dat heeft gevolgen. De school heeft b.v. altijd intern sociale
vaardigheidstrainingen (SOVA) verzorgd. Dat komt te vervallen. De Rots & Water- trainingen gaan wel door.
We gaan er gezamenlijk het beste van maken!
We wensen u, de kinderen en de leerkrachten een goed schooljaar 2022-2023!
Met vriendelijke groeten,
Yvonne en René

Communicatie vanuit school.
Als school zijn we altijd bezig onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen. Ook dit jaar zijn er binnen het
team afspraken gemaakt om zo eenduidig mogelijk met u als ouders te communiceren.
Enkele jaren geleden is de Basisschoolapp ingevoerd. Dit om te werken vanuit één communicatiekanaal en daardoor
zoveel mogelijk overzicht te brengen.
Nieuw dit jaar in de Basisschoolapp:
`t Vaandel
De leesbaarheid van ’t Vaandel is iets wat we vorig jaar tegen het licht gehouden hebben. Na een positief verlopen
pilot zijn hier wijzigingen in aangebracht. We zijn gestart met het versturen van onze wekelijkse nieuwsbrief ’t
Vaandel naar de persoonlijke inbox. In het bericht ziet u ook een inhoudsopgave zodat oudere berichten snel terug te
vinden zijn. Informatie vanuit werkgroepen (Sint, Kerst etc.) vindt u ook in ’t Vaandel. We hebben als team de
afspraak gemaakt dat we berichten uit ’t Vaandel niet herhalen in berichten vanuit de groep(en).
(aanmelden) Activiteiten in de jaarkalender
Dit jaar gaan we de jaarkalender in de app intensiever gebruiken. Als u in de kalender op een activiteit klikt krijgt u de
mogelijkheid deze te synchroniseren met uw eigen digitale agenda. Ook zullen leerkrachten ouderhulp vragen middels
de jaarkalender.

Op de foto links ziet u een voorbeeld van een bericht dat
u kunt ontvangen.
Ongeacht of u beschikbaar bent klikt u op de
donkerblauwe balk. U krijgt dan het volgende te zien
(rechts).
U kunt zien hoeveel aanmeldingen er zijn. U geeft aan of
u aanwezig bent, afwezig bent of misschien aanwezig
bent. Zodra de balk donker kleurt is uw aan-/afwezigheid
doorgegeven aan de leerkracht(en) van de groep. Later
wijzigen is altijd mogelijk. Tevens kunt u de activiteit
direct synchroniseren met uw eigen digitale agenda. Bij
vervoer gaan we standaard uit van 3 beschikbare
plekken.
Mocht dit voor u anders zijn dan geeft u dat via een berichtje door aan de
leerkracht(en).
Verder in de Basisschoolapp:
Berichten in persoonlijke inbox
Net als vorig schooljaar krijgt u berichten in de persoonlijke inbox en in de mail.
Een reply van ons ontvangt u enkel in de mail. Dit zetten we dit jaar door.
Ziek-/absent melden/verlof
Middels de app kunt u uw zoon/dochter ziek of absent melden (denk aan
tandarts/huisarts).
Absent melden gaat als volgt: formulieren – kort afwezig.
Verlof: formulieren – verlof aanvragen formulier.
De knop “Ziekmelden” is direct zichtbaar voor u in de app.
De leerkracht(en) krijgen een melding van ziekte of korte afwezigheid. Een aanvraag voor verlof gaat naar de directie
en vervolgens geven zij terugkoppeling.
Roosters
In de tegel “informatie” vindt u roosters/planning. Daar kunt u onder andere het rooster voor de bieb op school en
ons gymrooster vinden.
Het rooster voor de bieb op school ontvangt u in de groepen 3 t/m 8 tevens eenmalig in een persoonlijke
inboxbericht. U ontvangt geen reminders. In verband met de instroom van kinderen zullen de kleuterleerkrachten dit
wel per bericht aan u laten weten.
Klasbord
Wij proberen u regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten in de groepen. We plaatsen berichten en foto’s in
“Klasbord”. Een mooie aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan over de avonturen op school. In de
onderbouwgroepen zal dit meer gebeuren dan in hogere groepen. Afspraak is dat we dit in ieder geval tussen 2
vakanties in vullen.
Als school hechten we waarde aan de ervaringen van u als ouders/verzorgers. Dit is dan ook regelmatig onderwerp
van gesprek in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het ouderpanel. Mocht u aanbevelingen hebben dan kunt u
deze natuurlijk altijd kenbaar maken bij de teamleden of mailen naar onderstaand emailadres.
Vragen of problemen m.b.t. de Basisschoolapp? Mail naar ictbegeleiders@devendelier.nl

Uitnodiging informatiemarkt woensdag 14 september
Er zal dit jaar een informatiemarkt plaatsvinden voor alle ouders van de Vendelier op locatie Schutsboom. Er zal een
kort informatiemoment zijn in iedere groep zodat u kennis kunt maken met de leerkrachten en andere ouders. De
''highlights'' van het betreffende leerjaar zullen besproken worden.
Verder bent u welkom in de aula van de Schutsboom. Naast een informeel samenzijn met ouders en leerkrachten zijn
hier ook ''stands'' waar u informatie kunt halen die voor u belangrijk is. Denk aan kennismaking met de intern
begeleiders, Hi-level, Brainport en andere interessante onderwerpen die wij op school belangrijk vinden.
Het is niet de bedoeling dat kinderen aanwezig zijn op de informatiemarkt. Wij hopen jullie allemaal te zien op
woensdag 14 september aanstaande!
U bent welkom om binnen te lopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Korte informatie en kennismaken met de leerkrachten:
19.30 uur start informatieronde voor de groepen 1-2 en 5
20.00 uur start informatieronde voor de groepen 3 en 6
20.30 uur start informatieronde voor de groepen 4, 7 en 8
21.00 uur einde informatiemarkt
Groep 6 locatie Stepekolk wordt verwacht in het lokaal van Janne (gang groep 3)
Groep 7 locatie Stepekolk wordt verwacht in het lokaal van Marloes/Sybil (bovengang groep 4/5)
Groep 8 locatie Stepekolk wordt verwacht in het lokaal van Martine/Esther (bovengang groep 4/5)

Kennismakingsaciviteit groep 1-2: Speeltuindag
Op woensdag 21 september gaan we met alle kinderen van groep 1-2 lekker spelen
in de Leonardus -speeltuin.
De schooltijd blijft gelijk: van 8.30 uur-12.30 uur. De kinderen krijgen van ons
een traktatie; ze hoeven zelf geen fruit en/of drinken mee te brengen. Via de
basisschoolapp komt er binnenkort een oproep voor hulpouders die ons willen
brengen en/of halen.
We maken er samen een gezellige ochtend van!

Bibliotheek op school
In de week van 26 september a.s. gaan de biebdagen van de groepen weer van
start volgens bijgevoegd rooster. Het rooster vindt u in de bijlagen en ook op de
schoolapp.
Let op! Noteer deze data in uw agenda. Om de hoeveelheid informatie die u ontvangt te beperken, volgen er geen
herinneringen meer vanuit de leerkrachten.
Naast de biebdagen is de BoS ook weer op de woensdagen om 12.30u. geopend. Op beide locaties staan onze
vrijwilligers klaar om de kinderen weer met veel plezier te helpen bij het lenen van de boeken. De kinderen maken
gebruik van de BoS op de locatie waar ook hun klaslokaal is (zowel de lidmaatschapspassen als de collectie boeken
van de bibliotheek sluiten hierbij aan).
Er is tevens de mogelijkheid om boeken te reserveren en vanuit de centrale bibliotheek naar de BoS te laten
komen. Dit kan op een eenvoudige manier m.b.v. de Iguana-app (voor handleiding zie bijlage en schoolapp).
We wensen iedereen weer heel veel leesplezier toe!!

Eerste Communie en Vormsel 2023
De informatieavond over het Vormsel wordt gehouden op maandag 3 oktober
2022 om 19.30 uur in de Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent van
harte uitgenodigd om samen met uw kind naar deze avond te komen. Er zal tijdens
deze avond informatie gegevens worden over wat het Vormsel inhoudt, over de
voorbereiding op het Vormsel en over de Vormselviering.
Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 of op de middelbare school zitten mogen zich aanmelden voor
het Vormsel.
Eerste Communie
De informatieavond over de Eerste Communie wordt gehouden op donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 uur in de
Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent van harte uitgenodigd. Er zal informatie gegevens worden over wat
de Eerste Communie inhoudt, over de voorbereiding op de Eerste Communie en over de Eerste Communieviering.
Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 4 of hoger zitten mogen aangemeld worden voor de Eerste
Communie.
Heeft u vragen over de Eerste Communie of het Vormsel stuur dan bericht naar Marjelein Verhoeven, pastoraal
werker, via mverhoeven@damiaanhelmond.nl
Aanmelden voor de informatievonden kan ook via bovenstaand e-mailadres.

Dag van de Sportclub
Om de start van het nieuwe schooljaar een flinke sportieve boost te geven, houdt Jibb+ een open dag voor alle
sportieve aanbieders. René Taal: “Op zondag 18 september houden wij voor de zevende keer de Dag van de Sportclub.
Op deze dag zetten sportaanbieders hun ‘deuren’ open voor publiek. We maken een plattegrond waarop alle
deelnemers staan. Deze plattegronden delen wij uit aan alle basisschoolleerlingen in Helmond. Vorig jaar hebben de
clubs samen meer dan 1600 bezoekers ontvangen. De volgende dag start de inschrijving van Sjors Sportief& Creatief
“Zo kunnen kinderen nadat ze de sport geproefd hebben op 18 september, zich meteen opgeven voor meerdere
proeflessen.

Sjors Sportief & Creatief
Ook in het nieuwe schooljaar gaan Jibb+ en CultuurContact samen verder met Sjors Sportief & Creatief. Via het
platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ (www.sportencultuurhelmond.nl), kunnen alle inwoners van Helmond op een
laagdrempelige manier kennis maken met sport- en cultuuractiviteiten. In september ontvangen alle 9000
basisschoolkinderen het Sjorsboekje met het sport- en cultuuraanbod in Helmond. Da

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 17 jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater
opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens in het Annatheater
toneelspelen!
Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 21 september op woensdagen en donderdagen
gegeven.
“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw kan ons veel leren en is ook heel lief. Soms durf ik het niet, bijvoorbeeld voor
de klas, maar nu gaat het al beter. Ik was eerst heel onzeker en nu niet meer” (Kim, 8 jaar)
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Verwacht in oktober
Anna Producties en toneelgroep Vreemd
Beest spelen vanaf 8 oktober: “She is the Man” naar
“Driekoningenavond” van Shakespeare
Geschikt voor de bovenbouw
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

