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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 

 Allerbeste wensen 

 Kerstperiode 2015 

 5 januari: ICT-ers op school 

 Vera is geboren! 

 Nieuwe leerlingen 

 19 januari: Koffie-uurtje  

 27 januari: OPEN DAG  

 Schoolpleincommissie en 
verkeersouder MFA 

 Belangrijke data 

 Vanuit groep 3 en 4 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 01: 4 en 5 januari 
Week 02: 13 januari 
Week 03: 18 en 19 januari 

 
Directeur juf Anneke 
Week 01: 4 t/m 6 januari 
Week 02: 11 t/m 13 januari 
Week 03: 18 en 19 januari  

 
 
 

Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

 

VANUIT HET TEAM 
 
ALLERBESTE WENSEN 
We wensen jullie het allerbeste voor 
het nieuwe jaar…… 
geluk in grote en in kleine dingen 
maar bovenal: veel geluk met elkaar! 
We wensen jullie een jaar vol 
vreugde, vriendschap, gezondheid 
en  geluk…. 
Kortom een schitterend, 
sprankelend, opbouwend, positief 
en boeiend 2016!!! 
 
Kerstperiode 2015: 
Wij kunnen terugkijken op een 
sfeervolle kerstperiode. 
We zijn na het vertrek van 
Sinterklaas naar Spanje gestart met 
de Adventsperiode. Dit is een 
periode waarin we de kinderen 
voorbereiden op Kerstmis. 
Enkele moeders hebben de school in 
kerststemming gebracht. 
We hebben met alle leerlingen 
gezamenlijke adventsvieringen 
gehad. 
Op donderdagochtend 17 december 
2015 hebben we een sfeervolle 
kerstvoorstelling gehad. We hebben 
hiervan foto’s en een film gemaakt. 
Lukas Luinge (leerling groep 7)gaat 
de film nog bewerken. Zo gauw de 
film klaar is komt deze op de website 
te staan. 
‘s Avonds  hebben we een kerstdiner 
met alle leerlingen gehad. De 
ouders/verzorgers hebben heerlijke 
gerechten gemaakt. De kinderen 
hebben volop genoten van het 
kerstdiner. Een groot aantal 
ouders/verzorgers heeft  gebruik 
gemaakt van het samenzijn op het 
schoolplein. 
Een aantal ouders van de 
oudervereniging hebben de catering 
van dit samenzijn voor de 
ouders/verzorgers prima verzorgd. 
Na afloop was er een groep 
ouders/verzorgers die mee heeft 
geholpen met het opruimen. 
Bedankt voor alle hulp tijdens de 
afgelopen kerstperiode ! 
 

 
 
 

 
 
ICT-ers Primenius op school 
Dinsdagochtend 5 januari 2016 
zullen er twee ICT-ers van onze 
stichting op school aanwezig zijn. 
Zij zijn van 09.00 tot 10.30 uur op 
school om u te helpen met de vragen 
m.b.t. de iPad . 
Zij kunnen u helpen met  bijv. 

 het installeren van de benodigde 
app’s,  

 het aan u uitleggen hoe een iPad 
werkt 

U bent van harte welkom! 
 
Vera is geboren! 
Juf Elise en haar partner Richard zijn 
woensdag 16 december 2015 
verblijdt met de geboorte van hun 
dochter Vera. 
Wij feliciteren juf Elise en Richard 
van harte met de geboorte van Vera. 
Het gaat heel erg goed met juf Elise 
en met Vera. Binnenkort gaat het 
team op kraamvisite bij juf Elise en 
bij juf Sandra. 
Indien u (één van) beide juffen wilt 
feliciteren dan kan dat natuurlijk. U 
kunt uw kaartje op school inleveren. 
We nemen uw  felicitatiekaartje 
graag mee. 
 

 
 

 
Nieuwe leerlingen: 
Vanmorgen (maandagmorgen 4 
januari 2016) zijn er 3 nieuwe 
kleuters gestart in groep 1 op de 
Vredeveldschool. 
Het zijn: 
Adiza Kofi, Quint en Eloy Jansen. 
 
Vanaf deze week gaan de volgende 
twee kinderen  (3,5 jarigen) 1 
dagdeel per week meedraaien in 
groep 1/2: 
Jennifer Sapulete en Lily Visser. 
 
We wensen alle nieuwe  kinderen 
(én hun ouders/verzorgers) een heel 
goede en plezierige tijd toe op de 
Vredeveldschool! 
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Dinsdag 19 januari: Koffie-uurtje 
Van 08.30 tot 09.30 uur zijn alle 
ouders/verzorgers van harte welkom 
op het koffie-uurtje. Tijdens dit 
uurtje kunt u gezellig bijpraten met 
andere ouders/verzorgers en kunt u 
uw eventuele vragen ter tafel 
brengen. Tijdens dit koffie-uurtje is 
de directeur ook altijd aanwezig. 
Zij brengt de aanwezige ouders / 
verzorgers  op de hoogte van de  
laatste c.q. belangrijkste 
ontwikkelingen op school. 
 
27 januari 2016: Open dag  
Op woensdag 27 januari wordt er 
stichtingsbreed een open dag 
georganiseerd. Dit betekent dat u en 
alle overige belangstellende op deze 
ochtend van harte welkom bent om 
een kijkje te nemen op de school en 
in de klas van uw kind(eren). 
In de volgende nieuwsbrief kunt u 
lezen hoe dit  georganiseerd gaat 
worden. 
We kunnen u alvast vertellen dat u  
zich, vanaf maandag 18 januari 2016, 
kunt inschrijven voor een bepaald 
tijdstip in een bepaalde groep.  
Daarvoor zullen er 
inschrijfformulieren op het leerplein 
komen te hangen. 
Neemt u vooral ook een 
ouder/verzorger mee die zelf een 
klein kind/kleine kinderen heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolpleincommissie en 
verkeersouder MFA 
De bouw van de nieuwe school 
(MFA) vordert gestaag. De planning 
is dat wij in januari 2017 de nieuwe 
school kunnen betrekken. 
De voorbereidingen zijn al in volle 
gang.  
Jasper Pluijmert (vader van Samarijn, 
groep 7 en Thom groep 4) zit 
namens de ouders/verzorgers  in de 
schoolpleincommissie. Er ligt een 
mooi ontwerp klaar voor  een groen 
schoolplein  zodat er voor de 
kinderen erg veel te ontdekken en te 
spelen valt. 
De plannen voor het nieuwe 
schoolplein zijn erg mooi en 
uitdagend voor de kinderen. 
Daarnaast houdt Jasper zich ook 
bezig met de verkeersveiligheid 
rondom de nieuwe school. 
Hij is dus van veel zaken op de 
hoogte. Mocht u geïnteresseerd zijn  
in de ontwikkelingen dan kunt u hem 
hierover natuurlijk altijd  
aanspreken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
04 januari: Luizencontrole 
05 januari: ICT-ers aanwezig om 
uitleg  te geven iPad 
19 januari: koffie-uurtje alle 
ouders/verzorgers 
27 januari: Open ochtend alle 
scholen stichting Primenius  
05 februari: Carnaval op school 
06 februari: juf Malon jarig 
10 februari: As-woensdag 
11 februari: start paasei-actie 
14 februari: juf José jarig 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 3 en 4 
 
De kerstvakantie is afgelopen en we 
zijn gestart met een nieuw jaar.  
Voor iedereen de beste wensen! 
 
Jayden, Milan, Mélanie en Nina 
zitten niet meer in onze klas.              
Wij wensen hen heel veel succes en 
plezier toe op de Valkenhorst. 
 
Het is belangrijk dat kinderen veel 
lezen, ook thuis. Het kan zijn dat uw 
zoon of dochter soms een 
kopieerblad mee krijgt. Wij willen u 
vragen dit blad iedere avond met uw 
kind te lezen. Zelf een  
(prenten)boek voorlezen is ALTIJD 
goed! 
 
 


