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VIGNET GEZONDE SCHOOL
Onze school heeft het vignet Gezonde School opnieuw behaald. We mogen weer 3 jaar lang het vignet
Gezonde School voeren ( t/m 20 september 2023). Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het
vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

TREKTOCHT
Van woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september zijn de groepen 7 op de jaarlijkse trektocht geweest.
Dit keer hebben 2 groepen met enthousiaste studenten van de Kempel het georganiseerd. Met 3 dagen
fantastisch, zonnig weer, hebben de kinderen en de leerkrachten ontzettend genoten en elkaar goed leren
kennen.
De kinderen hebben behoorlijk wat kilometers in de benen en zijn vandaag moe maar voldaan weer veilig op
school terug gekomen. Wij kijken terug op een geslaagde trektocht.

NIEUWS VANUIT DE BoS
Samen met de hulp van onze vrijwilligers van de BoS en de biebouders kunnen we weer van start gaan met
het uitlenen van vele leuke boeken!
Graag stellen onze vrijwilligers zich aan u voor:
Hallo, wij zijn Heleen, Ilona en Marije. Wij zijn als vrijwilligers
werkzaam in de bibliotheek op school locatie Schutsboom. Dat
doen we met veel plezier. Want wie leest, leert de wereld! Elke
woensdag zijn wij geopend vanaf 12.30 tot 13.00. Iedereen is van
harte welkom! Graag tot ziens!

Wij zijn Karijn en Marieke en we vertegenwoordigen de bibliotheek op de locatie
Stepekolk.

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden om boeken te kunnen lenen op
deze locatie en willen ervoor zorgen dat de kinderen het ook een fijne plek
vinden.
De bibliotheek is onder schooltijd op vastgestelde momenten geopend voor
de klassen.
Daarnaast is de bibliotheek ook geopend op woensdagmiddag van 12.30
tot 12.45 uur, met uitzondering van studiedagen en vakanties.
We merken sinds het vertrek van de lagere klassen, dat de bezoeken op de
woensdagmiddag teruglopen.
We hopen dat de kinderen ons nog steeds weten te vinden.
Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, zodat we kunnen rouleren op de
woensdagen.
Lijkt het je leuk om ons te versterken? We horen graag van je!
Graag tot ziens!

WEEK TEGEN PESTEN

Aankomende week is het de “ week tegen pesten” Van 24 tot 30 september wordt er in de media
uitgebreid aandacht besteed aan anti-pesten. Op De Vendelier doen wij daar ook aan mee. Het thema is
dit jaar: GRAPJE! MOET TOCH KUNNEN!? Meer informatie vindt u onder andere via
www.weektegenpesten.nl

Op school 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.
Wanneer u pestgedrag signaleert of vermoedens heeft van pestgedrag, is dat een signaal dat serieus
genomen moet worden. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt. Indien nodig kunt u ook terecht
bij directie of de anti-pestcoördinator van onze school, Rob Noijen
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