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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 11 

 

2 februari 2016 
 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 

 Carnaval 

 Baby’s op school 

 Leerlingenraad 

 Open dag  

 Operatie juf Malon 

 Ziekte meester Bernard 

 Gebruik time-timer  

 ParnasSysouderportaal 

 Aanklikken foto bij 
binnenkomst 

 Hoeveelheid eten  

 Fruit eten  

 Gebruik pakjes drinken 

 Baby-, peuter- en 
kleuterbeurs 

 Nieuwe website 

 Schooltuin groep 5 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 6: 1-2 febr. 
Week 7: 10 febr. 
Week 8: 15-16 febr. 
 

Directeur juf Anneke 
Week 6 : 1-2-3 en 5 febr. 
Week 7 : 9-10-11febr. 
Week 8 : 15 t/m 17 febr. 

 
 

 

 

VANUIT HET TEAM 
 
Carnaval 
Vrijdag 5 februari a.s. vieren wij 
carnaval op school. 
De kinderen mogen verkleed op 
school komen. Denkt u er wel aan 
om een jas mee te geven? We gaan 
in de pauze naar buiten en dan is 
een jas wel erg prettig. 
De kinderen krijgen op school eten 
en drinken. De kinderen van groep 5 
t/m 8 moeten wel gewoon hun eigen 
lunch meenemen naar school. 
Gezocht vrijwilligers/begeleiders: 
Er hebben zich tot nu tot 5 mensen 
opgegeven om als begeleider te 
komen helpen. 
We zijn echter minimaal 10 
vrijwilligers nodig. 
Geeft u zich ook nog op? 
 
 
Bezoekje juf Elise en juf Sandra 
Beide juffen zijn op school geweest 
om hun baby te laten zien. De 
leerlingen vonden het geweldig en 
de juffen en de baby’s ook! 
De kinderen uit de klas van de juffen 
hebben beschuit met muisjes gehad. 
 
Leerlingenraad 
Vorige week maandag zijn de 
kinderen van de leerlingenraad voor 
de tweede vergadering bij elkaar 
geweest. 
In de leerlingenraad zitten: 
Bianne en Bert (groep 5) 
Kaitlyn (groep 6) 
Sam (groep 7) 
Darian (groep 8) 
 
De volgende punten zijn besproken: 

 Leerlingenraad gaat in groep 1/2  
en groep 3/4 nog uitleggen wat 
de leerlingenraad inhoudt. 

 Ideeënbus is maandag 1 februari 
klaar. 

 Verzoek naar leerkrachten om 
nog serieuzer om te gaan met de 
regel: “Stop houd op”. Dit wordt 
meegenomen naar het team. 

 Groep 7 en 8 wil graag een 
feestavond aan het eind van 
schooljaar. Mag gecombineerd 
worden met afscheid groep 8. 

 
 
 
 
 

 
 
Open dag 27 januari 2016 
Afgelopen woensdag hebben we 
geen nieuwe ouders/verzorgers 
mogen begroeten op school. Maar 
ouders/verzorgers van onze school 
hebben de open dag benut door een 
kijkje te nemen in de klas van hun 
kind(eren).  Het was voor de 
ouders/verzorgers erg fijn om te zien 
hoe de kinderen nu precies les 
krijgen. 
Ouders/verzorgers hebben 
aangegeven dat dit zeer 
verhelderend is en als waardevol 
wordt ervaren. Daarom hebben we 
besloten om dit schooljaar nog een 
keer een open ochtend (bijv. van 
08.30 tot 10.00 uur) te organiseren. 
Zo gauw de datum bekend is krijgt u 
deze z.s.m. van ons.  
 
Operatie juf Malon 
Dinsdag 19 januari jl. is juf Malon 
geopereerd aan haar heup. Zij is 
donderdag 21 januari al weer naar 
huis gegaan. Het was een zware 
operatie en haar herstel zal dan ook 
maanden duren. 
Maar gelukkig voelt zij zich iedere 
dag iets beter. 
Mocht u haar een kaartje willen 
sturen dan kunt u deze afgeven bij 
juf Anneke. 
 
Ziekte meester Bernard 
Meester Bernard moet het zoals 
gemeld de komende periode rustig 
aan doen. Daarom zal hij wel te zien 
zijn op school voor ondersteunende  
werkzaamheden. Juf Janneke 
Fictorie zal hem de komende periode 
vervangen op de dinsdag en 
woensdag. 
Wij wensen meester Bernard een 
spoedig herstel toe. 
En juf Janneke een fijne tijd bij ons 
op school. 
 
Gebruik time-timer op school 
Kinderen hebben vaak nog geen idee 
hoe lang iets duurt. Om dit voor 
kinderen inzichtelijk te maken 
gebruiken wij op school de time-
timer. De time-timer wordt op de 
meeste basisscholen vanaf groep 1 
gebruikt. 
De kinderen kunnen dan zien 
hoeveel tijd zij nog hebben voor een 
opdracht of activiteit. 
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Gebruik time-timer op school 
(vervolg) 

 
Kinderen hebben behoefte aan 
duidelijkheid en dit kan door de 
time-timer in te zetten. De kinderen 
zien aan de grootte van een gekleurd 
deel van de klok of tijdslijn  hoeveel 
tijd zij nog hebben.  
Het beheren van tijd is de eerste 
stap naar zelfstandigheid voor 
kinderen. 
We gebruiken de time-timer om: 
 – Efficiënt gebruik van tijd te 
bevorderen 
– Het begrip tijd te leren 
– Aan te moedigen tot 
zelfstandigheid 
– Tijd beter te leren beheren 
 
ParnasSysouderportaal en toetsen 
In de maanden januari en februari 
worden de Cito-toetsen afgenomen 
in de groepen 2 t/m 8. Deze toetsen 
zijn te zien op het ouderportaal van 
ParnasSys. Natuurlijk worden de 
toetsen ook meegenomen in de 
ouder-kind-leerkrachtgesprekken in 
maart. 
De toetsen worden door de 
leerkrachten nagekeken en 
geanalyseerd. Dat betekent dat de 
groepsleerkracht van ieder kind 
precies weet wat hij/zij beheerst en 
waar nog aan gewerkt moet worden. 
De toetsen zijn dus meer dan alleen 
een getal/letter. Het gaat om de 
analyse. En of uw kind op zijn eigen 
niveau vooruitgang boekt. 

 
 
 
 

Aanklikken foto bij binnenkomst 
In groep 1 t/m 4 staat ’s morgens de 
foto van uw kind op het bord. Deze 
foto is gekopppeld aan ParnasSys. De 
kinderen weten dat zij, zo gauw zij in 
de klas komen, hun foto even 
moeten aanklikken. Dan wordt dit 
direct geregistreerd in ParnasSys. De 
groepsleerkracht houdt nauwlettend 
in de gaten of alle kinderen ook 
daadwerkelijk hun foto hebben 
aangeklikt. Mocht dat niet het geval 
zijn en uw kind is wel op school dan 
wordt dit door de leerkracht 
handmatig in het systeem verwerkt.  
Wilt u uw kind helpen herinneren 
dat hij/zij de foto aanklikt? 

Hoeveelheid eten op school 
U als ouder/verzorger weet als geen 
ander wat uw kind nodig heeft om 
goed te groeien en te functioneren. 
We hebben dan ook als regel dat alle 
kinderen al het  fruit, brood en 
drinken dat zij meekrijgen ook 
daadwerkelijk opeten en opdrinken. 
Indien uw kind bijvoorbeeld thuis 
geen korstjes eet, geef uw kind dan 
ook brood zonder korstjes mee naar 
school. Dit voorkomt veel 
onduidelijkheid. 
 
Fruit eten  
We merken dat er steeds meer 
kinderen fruit meekrijgen voor  de 
ochtend pauze. Dit vinden wij een 
heel positieve ontwikkeling. 
 
Gebruik pakjes drinken 
Het gebruik van pakjes drinken is de 
afgelopen maanden flink 
afgenomen. Dit is niet alleen voor de 
afvalberg positief maar ook goed 
voor de gezondheid van de kinderen. 
We hebben voorlichting op school 
gehad en wij zijn ervan geschrokken 
hoeveel suiker er bijv. in een pakje  
“Wicky” zit. Daar zitten 5 
suikerklontjes in! 

 
 
 
Baby-, peuter- en kleuterbeurs 
Afgelopen zaterdag hebben juf 
Janneke en juf Anneke met een 
stand van de Vredeveldschool op de 
beurs gestaan in de “Nieuwe Kolk”. 
Veel ouders uit Assen hebben met 
hun kind(eren)  een bezoek gebracht 
aan de beurs. Wij hebben veel 
mensen bij onze stand gehad. Juf 
Janneke had zelfgemaakt “slijm” 
meegenomen en dat had veel 
aantrekkingskracht op veel kinderen 
(én hun ouders). Hierdoor hebben 
we met veel ouders een gesprek 
kunnen voeren over onze school. We 
hopen dat op langere termijn dit zijn 
vruchten gaat afwerpen. 
We hebben ook enkele ouders van 
onze school gezien en gesproken. 
Dat vonden wij erg prettig! 
 

Nieuwe website 
De nieuwe website van onze school 
is “in de lucht”. De site 
www.vredeveldschool.nl ziet er 
aantrekkelijk uit en is 
gebruiksvriendelijk. Gelukkig ook 
voor de beheerders van de website. 
Danny de Jongh (vader van Rosalie 
groep 2) is namens de school naar de 
stichtingsbijeenkomst voor 
beheerders geweest. Hij zal de 
komende periode samen met juf 
Anneke de site actueel houden. 
Mocht u als ouder/verzorger, na het 
bekijken van de site, nog 
ontbrekende zaken/onderwerpen 
constateren dan horen/lezen wij dat 
graag. 
 
 
Schooltuin groep 5 
Halverwege maart kunnen wij als 
school weer gebruik maken van onze 
schooltuin. 
Een schooltuin brengt kinderen in 
contact met de natuur, de aarde, de 
echte wereld. Want hoe plantjes 
groeien leer je bij voorkeur in het 
echt en niet uit een boekje of door 
een filmpje op de computer. 
Daarnaast leren kinderen 
verantwoordelijk te zijn omdat ze 
ergens voor moeten zorgen.  
Op de vrijdagmiddagen  gaan we 
met groep 5 naar de schooltuin.  
Wij zoeken nog ouders/verzorgers, 
opa’s/oma’s die ons willen helpen 
bij de schooltuin. Dit hoeft niet 
persé op de vrijdagmiddag. U helpt 
ons ook enorm als u op een ander 
dagdeel de tuin netjes wilt maken 
en/of wilt onderhouden. 
U kunt zich voor hiervoor opgeven 
bij juf José of  juf Janneke Fictorie. 
Ook als u bijvoorbeeld maar  een 
paar uurtjes in de 14-dagen kunt 
helpen. 
Alle hulp is welkom! 
 
 

 
 
 
 

https://www.krnwtr.nl/hoeveel-suiker-zit-er-in-frisdrank/
http://www.vredeveldschool.nl/


Vredeveldschool- Zevensterstraat 19 – 9404 JH - Assen- www.vredeveldschool.nl 

AFSPRAAK  VAN DE WEEK  
De afgelopen weken heeft de 
onderstaande afspraak centraal 
gestaan: 

Alle ouders verlaten om uiterlijk  
08.30 uur de school 

en zijn vanaf 14.45 uur weer van 
harte welkom in de school. 

Deze afspraak werd en wordt door 
veel ouders/verzorgers goed 
gehanteerd. Dit geeft veel rust in de 
school. En op het schoolplein wordt 
er daardoor (met name op het grote 
schoolplein) vooral ’s middags 
gezellig met elkaar gepraat. 
Bovenstaande  regel houden we er 
natuurlijk in. We verwachten dat alle 
ouders/verzorgers zich ook de 
komende periode aan de afspraak 
houden. 
 
Afspraak van de week: 
De nieuwe afspraak voor de 
komende week  is: 
Goed naleven van de “Stop, houd 
op”-regel 
 
 
Nationale Voorleesdagen  
Van 27 januari t/m 6 februari 
2016 zijn de nationale 
voorleesdagen. 
In groep 1 en 2 komen enkele 
ouders/verzorgers de kinderen 
voorlezen. 
In alle groepen komt op 
donderdag 4 februari een 
wijkagent van Assen-Oost 

voorlezen. 
In groep 1-2 en groep 5 komt 
Natasja Kiewiet voorlezen en in 
groep 3-4 en groep 6-7-8 gaat Jan 
Santing voorlezen. 
 

  
 
 
Wekelijks nieuwsbrief  
Vanaf deze week krijgt  u iedere 
dinsdag een nieuwsbrief. 
Door iedere week een nieuwsbrief te 
sturen  kunnen  wij u nog beter op 
de hoogte houden. 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
04-02-’16 wijkagenten  komen 
    voorlezen 
05-02-’16 Carnaval op school 
10-02-’16 Aswoensdag 
11-02-’16 Start paasei-actie 
22-02-’16 Koffie-uurtje 08.30 uur 
23-02-’16 Schoolschoonmaak               

18.30 – 20.00 uur 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
Oudervereniging 
 
Ouderbijdrage: 
Deze maand gaat directeur Anneke 
Voss-Abelen in gesprek met 
ouders/verzorgers die de 
ouderbijdrage nog niet hebben 
betaald. Tijdens het gesprek wordt 
er besproken welke 
betalingsmogelijkheden er allemaal 
zijn. 
De uitnodiging voor het gesprek 
komt per mail. De gesprekken 
worden gehouden op: 

 Maandag 15 februari van 08.30 tot 
14.45 uur 

 Dinsdag 16 februari van 08.30 uur 
tot 14.45 uur 

 Woensdag 17 februari van 08.30 
uur tot 12.15 uur 

Indien u een voorkeur voor een dag 
of tijdstip hebt kunt u dit voor 
maandag 8 februari 2016 doorgeven. 
Op dinsdag 9 februari krijgen de 
ouders/verzorgers die nog niet 
betaald hebben een mailtje met de 
uitnodiging. 
 
Verslag vergadering: 

 materialen spelletjes carnaval 
verzamelen 

 woensdagavond 3 februari 
materialen spelletjes klaar leggen 

 enquete voor ouders maken 
(inventariseren waar ouders 
behoefte aan hebben) 

 Communicatie ouders onderling 

 Ouderbijdrage: Anneke Voss-
Abelen gaat gesprek met ouders 
voeren  (penningmeester O.V. is er 
niet bij aanwezig) 

 Anneke gaat ’s morgens bij 
kleuterplein staan  i.p.v. bij 
hoofdingang. 

 
 
 
 
 

 Taken van de O.V. zijn besproken: 
- Actief helpen bij de 

uitvoering van activiteiten 
op school 

- Het behartigen van de 
belangen van ouders  

- Het innen en beheren van 
de vrijwillige ouderbijdrage 

- Het stimuleren en initiëren 
(=initiatief nemen) bij 
activiteiten die zorgen voor 
een goede sfeer op school 

- Het betrekken van ouders 
bij de school 

 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
Besproken punten vergadering 
maandag 25 januari jl. 
- Verantwoordelijkheden 

MR/team/OV 
- Leerlingenaantal 
- Formatie volgend schooljaar 
- Zichtbare verbeteringen in school  
- Verbeterpunten 
 
 

 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1 en 2 
Deze week werken wij rond het 
thema carnaval! 
 
Deze week hebben wij geen letter 
van de week maar een cijfer. 
We hebben het over het cijfer 3.          
We kijken overal waar we het cijfer 3 
zien en waar we allemaal groepjes 
van drie kunnen vinden. 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1pTL6tvKAhXBYw8KHeKeDF4QjRwIBw&url=https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/01/dr---noord-drenthe/santing-jan.html?geoquery%3D9405%2BAssen%2C%2BNederland%26distance%3D25.0&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNEIh4MD0S4dSxhcoPuiiViAVrBHSQ&ust=1454597068887342
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1pTL6tvKAhXBYw8KHeKeDF4QjRwIBw&url=https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/01/dr---noord-drenthe/natasja-kiewiet.html?geoquery%3Dassen%26distance%3D5.0&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNEIh4MD0S4dSxhcoPuiiViAVrBHSQ&ust=1454597068887342
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExoqR69vKAhWHpQ4KHctcDPUQjRwIBw&url=http://www.partyballoon.nl/winkel/ballonnen/ballonnen-met-het-cijfer-3-8st/&psig=AFQjCNEVxFG06ceuZmHw6SJxp_MGDhUDvw&ust=1454597236121814


Vredeveldschool- Zevensterstraat 19 – 9404 JH - Assen- www.vredeveldschool.nl 

Groep 3 en 4  
 
 
In de klas zijn we druk bezig met fruit 
en gezond eten. Voor je naar school 
gaat is een ontbijt zeer goed, want 
daar krijg je energie van. Ook fruit is 
beter dan koek en chocolade. 
Hiervoor hebben de kinderen een 
fruitwinkel in de klas. De kinderen 
kunnen fruit kopen (van “nepgeld”). 
Zeer waardevol, want we leren ook 
tellen met geld.De kinderen vinden 
het zeer leuk om te doen. 
 
 
 

 
 
Het meekijken in de klas werd goed 
bezocht. Mocht u interesse hebben 
om ook eens mee te kijken in de 
klas, laat dit dan weten. In overleg is 
het altijd mogelijk.  
 
Op donderdagochtend hebben de 
kinderen van groep 3 en 4 gym. 
Sommige kinderen hebben ook een 
IPad mee. Deze kunt u tijdens de 
gym afgeven aan meester Ronald, 
zodat de IPad niet in de tas hoeft te 
blijven.  
 

 
 
Mocht u deze dag de IPad niet mee 
willen geven i.v.m. de gymles, dan is 
dit geen probleem; op school zijn 
genoeg “leen IPads” beschikbaar om 
de dag door te komen. 
 
In de klas bespreken we deze weken 
de regel: 1 keer zeggen is genoeg! 
Mocht u hier thuis ook aandacht aan 
willen besteden, graag! 
Samenwerken tussen school en thuis 
zorgt voor extra stimulans. 
 
 

 
Groep 6/7/8 

 
Bezoek Larisk College: 
21 januari hebben de kinderen van 
groep 7 en 8 het Larisk College 
bezocht. De moeder van Samarijn en  
de moeder van Lukas hebben 
meegereden. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek bioscoop: 
Dinsdag 2 februari zijn de kinderen 
van groep 6/7/8 naar de film “Rafiki” 
geweest. Het was een leerzame film  
over vluchtelingen. De moeder van 
Zoë, moeder van Rebecca & Miklós 
en de vader van Sam zijn met ons 
mee geweest. Hartelijk dank 
daarvoor!  
 
Kamp groep 8: 
Op 25,26 en 27 mei gaan de 
kinderen van groep 8 op kamp. 
Zouden jullie het kampgeld voor het 
einde van februari willen betalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsen:  
- Maandag 8 februari hebben de 

leerlingen van gr 6, 7 en 8 een 
toets over blok 4 van 
aardrijkskunde met de daarbij 
behorende topo. De leerlingen 
hebben de papieren hiervoor 
afgelopen maandag 
meegekregen.  

- Maandag 8 februari moeten de 
werkstukken ook ingeleverd 
worden.  

- Woensdag 10 februari hebben de 
leerlingen een toets van Engels.  

Veel succes met het leren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


