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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 

 Nieuwe website 

 ICT-ers donderdag op 
school 

 Open dag 

 Carnaval 

 Betekenis carnaval 

 Versieren school 

 Bijlage bij deze 
nieuwsbrief 

 Nieuwe leerling 

 Bedankt hulpouders 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 4: woe 27-01 
Week 5: ma 01-02 en  
                di 02-02 
Week 6: woe 10-02 
 

Directeur juf Anneke 
Week 4: 25 t/m 28 januari 
Week 5: 01 t/m 03 febr. 
Week 6: 08 t/m 11 febr. 

 
 
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 
 
Nieuwe website … nieuw logo 
Onze website is vernieuwd en 
daarom is ons logo ook in een nieuw 
jasje gestoken. 
 
ICT-ers op school voor iPad 
Donderdag 21 januari komen er 2 
ICT-ers van de stichting bij ons op 
school om alle iPads van de kinderen 
in orde te maken. 
Zij zijn vanaf 09.00 uur tot 10.30 uur 
op school aanwezig.  
Mocht u zelf nog instructie/uitleg 
willen over het gebruik van de iPad 
dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom! 
De kinderen van groep 3 en 4 
kunnen hun iPad donderdag 
meenemen naar de gymzaal. 
Meester Ronald zorgt er dan voor 
dat alle iPads veilig naar school 
gebracht worden. 
 
Open dag: 
Woensdag 27 januari a.s. bent u van 
harte uitgenodigd om een kijkje in 
de klas van uw kind(eren) te komen 
nemen. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden op de formulieren die op 
het raam van het leerplein bij groep 
5 hangen. 
Wilt u mensen in uw omgeving met 
kleine kinderen ook attenderen op 
het feit dat wij een open dag 
hebben? Deze ouders hoeven zich 
van te voren niet op te geven. 
Het zou erg mooi zijn als iedere 
ouder/verzorger 1 nieuwe ouder 
enthousiast kan maken om geheel 
vrijblijvend een kijkje te komen 
nemen in de  Vredeveldschool. 
 
Carnaval  
Vrijdagmorgen 5 februari vieren wij 
carnaval op school. Alle kinderen 
mogen verkleed op school komen. 
De kinderen worden eerst 
verwelkomd in hun eigen klas en 
vanaf 09.00 uur vindt er een gezellig 
spelletjescircuit plaats.  
Om 11.00 uur brengt de plaatselijke 
carnavalsvereniging een bezoek aan 
de school. 
’s Middags blijven de kinderen van 
groep 5 t/m 8, net zoals anders, 
gewoon op school. 

 
 

 
 
Wat is carnaval? 
Carnaval is een van oorsprong 
katholiek feest, dat mogelijk ook 
heidense wortels heeft en gevierd 
wordt in de drie dagen voorafgaand 
aan Aswoensdag. Volgens de traditie 
duurt het feest van zondag tot 
dinsdagavond (=de Vastenavond). 
Om middernacht vangt de vastentijd 
aan van 40 dagen, tot Pasen. 
Op veel katholieke basisscholen 
wordt op de vrijdag voor carnaval al 
aandacht geschonken aan het feest. 
 
Versieren school: 
Wij zoeken nog mensen die op 
maandag 1 februari vanaf 08.30 uur 
mee willen helpen met het versieren 
van de school. U kunt zich hiervoor 
opgeven op het formulier dat vanaf 
donderdag op de 
prikborden/magneetbord bij de 
kleuteringang en hoofdingang hangt. 
 
We zijn voor het versieren van de 
school op zoek naar leuke 
carnavalsattributen die ter decoratie 
kunnen dienen. Mocht u materialen 
en/of kleding ter beschikking willen 
stellen dan ontvangen wij deze graag 
voor maandag 1 februari op school. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Op school ontvangen wij geregeld 
per mail info die bedoeld is voor 
ouders/verzorgers. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 
enkele bijlagen waarin u 
interessante info kunt lezen. 
De info is geheel vrijblijvend. 

 
Nieuwe leerling:  
Op zaterdag 19 december jl. is Joël 
Oppersma 4 jaar geworden. Na een 
gewenningsperiode  (hij heeft 
gebruik gemaakt van de 3,5 jarigen-
regeling)  bij ons op school komt hij 
vanaf maandag 4 januari nu iedere 
dag naar de Vredeveldschool.  
We wensen hem(én zijn ouders) een 
heel goede en plezierige tijd toe op 
onze school! 
 
Bedankt hulpouders: 
De afgelopen twee weken hebben 
weer verschillende ouders geholpen 
op school. De lampen op het 
leerplein doen het weer. Er is zout 
gestrooid door een moeder op het 
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schoolplein. Andere ouders hebben 
veel oude spullen naar de vuilstort 
gebracht. Ouders bedankt voor de 
hulp! 
 
BELANGRIJKE DATA 

 20 januari gr 5/6/7/8 gastles 
amnesty international 

 20 januari groep 7/8 voorlichting 
Larisk College 

 Maandag 25 januari 
luizen(her)controle 

 Maandag 25 januari MR-
vergadering 

 Dinsdag 26 januari OV-vergadering 

 Zaterdag 30 januari team 
Vredeveldschool staat op baby-, 
peuter-, kleuterbeurs (bieb Assen) 

 
WIST U DAT? 

 Meester Ronald afgelopen 
maandag  jarig is geweest? 

 Wij de verjaardag van de 
leerkrachten verderop dit 
schooljaar op 1 dag vieren? 

 Wij dinsdag 19 januari weer een 
koffie-uurtje hebben gehad? 
o Wij daarin de open dag 

hebben besproken 
o Dat ouders daarin ook de 

sterke punten van de school 
hebben benoemd. 

o Deze punten kunnen wij 
meenemen in gesprekken 
met eventuele nieuwe 
ouders. 

o Dat er besproken is dat de 
school alleen goed kan 
draaien als er veel 
ouders/verzorgers  actief 
meehelpen en meedenken. 

o Dat alle ouders/verzorgers 
altijd op school terecht 
kunnen als zij vragen en/of 
opmerkingen hebben m.b.t. 
schoolaangelegenheden. 

 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1 en 2 
IJs, sneeuw, gladheid en kou. Over 
dit thema hebben wij het in groep 
1/2. En we hebben een ijsbeer in de 
klas die van de Noordpool komt. 
 
Deze week hebben wij het over de 
letter N. Het zou leuk zijn als de 
kinderen thuis ook kijken welke 
woorden ze kunnen vinden die met 
de letter N beginnen. Heb je een 
voorwerp thuis en mag dit mee naar 

school, mogen kinderen dit op de 
letterkast leggen. 
 
Woensdag 27 januari beginnen de 
nationale voorleesdagen. Lijkt u het 
leuk om in de klas voor te lezen dan 
kan dit. Op de deur van groep 1/2 
komt een rooster te hangen waarop 
u zich kunt inschrijven. Opa’s, oma’s, 
een oppas of een broer of zus zijn 
ook welkom. Zouden jullie van te 
voren wel even willen overleggen 
wel boek jullie willen voorlezen? 
 
Groep 3 en 4 
Na de kerstvakantie had iedereen 
direct alweer vrij! IJSVRIJ! Veel 
kinderen vonden het fantastisch en 
ze hadden de grootste verhalen. 
 
Na een week met extra vrije dagen 
zijn we nu toch weer echt begonnen. 
We leren over de Grieken en 
Romeinen, we hebben het over afval 
en over onze eigen buurt (waar 
woon ik). 
 
18 januari was Meester Ronald jarig. 
Volgens Ryan werd  hij al 180 jaar! 
 
We zijn druk aan het lezen. Boeken 
en ook af en toe lijsten met 
woorden. De kinderen van groep 3 
hebben laatst een lijst meegekregen, 
het is goed als u deze lijst(en) thuis 
oefent/leest met uw kind. 
 
Groep 5 
Meester Bernard kan door ziekte 
deze week helaas niet op school 
aanwezig zijn. 
Hij is vandaag vervangen door juf 
Janneke  Fictorie. Gelukkig kan zij 
morgen meester Bernard ook 
vervangen. 
Wij wensen hem heel veel 
beterschap toe. 
 
Groep 6/7/8 
Vorige week zijn we ook in groep 
6/7/8 weer echt begonnen. We 
hebben nog even flink geoefend 
voor de cito toetsen die deze week 
gemaakt gaan worden.  
 
Huiswerk:  
Alle kinderen van groep 6/7 en 8 
hebben vorige week 
huiswerkboekjes meegekregen met 
daarbij een brief.  
 

In die brief stond het volgende:  Je 
krijgt vandaag  boekjes mee, dit is  je 
huiswerk. Het huiswerk  ga je zelf 
inplannen in de week. Voor 
donderdag van de week erop 
moeten de boekjes weer ingeleverd 
zijn in de bruine inleverbak in de 
klas. 
 
Is het niet ingeleverd op de uiterste 
inleverdatum dan blijf je op 
donderdag na schooltijd op school 
om het huiswerk alsnog te maken. 
Ben je een boekje van je huiswerk 
kwijt, dan moet je deze zelf terug 
betalen aan school. Wees dus zuinig 
op je spullen en plan je huiswerk 
goed in. Je mag het huiswerk 
natuurlijk altijd eerder inleveren. 
 
Heel veel kinderen zijn al goed 
begonnen aan hun huiswerk en 
hebben het de volgende dag al 
ingeleverd. Top! 
 
Gastles en voorlichting voortgezet 
onderwijs: 
Donderdag 21 januari hebben de 
kinderen van groep 6/7/8 geen gym. 
Om 10 uur hebben de kinderen van 
groep 7/8 een gastles van amnesty 
international en ’s middags gaan ze 
weer een kijkje nemen in het 
voorgezet onderwijs, deze keer bij 
Larisk College. We gaan er op de 
fiets naartoe en verwachten daar 
rond 15 uur weer te kunnen 
vertrekken.  De kinderen van groep 6 
krijgen samen met de kinderen van 
groep 5 ’s middags de gastles van 
amnesty international.  
 
Kraamvisite juf Sandra: 
Juf Anita en juf Jannie gaan 
woensdag 20 januari bij juf Sandra 
op kraamvisite, dus mocht je nog iets 
mee willen geven dan kan dat t/m 
woensdag bij juf Jannie.  
 
Gym: 
In groep 6/7/8 merken we dat het 
steeds vaker voorkomt dat de 
kinderen hun gymkleding niet mee 
hebben. Op dinsdag en donderdag 
wordt er gym gegeven en 
verwachten we dat alle leerlingen 
hun gymkleding , gymschoenen en 
fiets mee hebben. De consequentie 
die volgt bij het “vergeten” van 
gymkleding of fiets wordt nog nader 
bepaald.  


