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Vredeveldschool 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Einde 

zwangerschapsverlof 
- moestuintjes 
- screening groep 2 en 

7 
- Witte Donderdag 
- Rapporten inleveren 
- Avond4daagse 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 13: 30 maart 
Week 14: 4 en 5 april 
Week 15: 12 april 
 

Directeur juf Anneke   
Week 13: 29 en 30 maart 
Week 14: 4 t/m 6 april 

 
 
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. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
29-03 Groep 5 geen gymles! 
29-03 Groep 6/7/8 heeft  2 lesuren 

gym (van 13.15 tot 14.45 
uur) 

29-03 Team ’s middags (na 
schooltijd) naar bijeenkomst 
Snappet te Bedum 

30-03 Schoolfotograaf Kruger op 
school 

31-03 Groep 3-4 gymles van meester 
Bart 

31-03 Groep 5 gymles van meester 
Bart  

31-03 Groep 6/7/8 geen gym! 
04-04 Luizencontrole 
05-04 Oudervereniging vergadering 
06-04 Juf Sandra start weer met 

werken! 
07-04 Juf Sandra jarig 
10-04 Gezinsviering in katholieke 

kerk 
13-04 Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag team 
18-04 Juf Elise start weer met 

werken 
18-04 Koffie-uurtje voor alle 

ouders/verzorgers 
19-04 Eindtoets groep 8 (Route 8) 
22-04 Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei   Meivakantie 
09-05 Luizencontrole 
16-05 Alle kinderen vrij                            

(2e Pinksterdag) 
 
 
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
De afspraak van vorige week was: 
Alle ouders/verzorgers verlaten bij 
de eerste  bel om 08.28 uur de 
school. Hierdoor is het om 08.30 uur 
rustig in de school en kunnen de 
lessen ongestoord beginnen. 
 
Veel ouders hebben zich keurig aan 
deze afspraak gehouden. Hierdoor 
konden de lessen mooi op tijd 
beginnen! 
 
Afspraak voor komende week: 
Bovenstaande afspraak hanteren we 
nog een week….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT? 

 Frishta, Kaynat en Haroon vorige 
week Afghaans nieuwjaar hebben 
gevierd? 

 dit ieder jaar op 21 maart 
gehouden wordt? 

 de dagen erna een groot feest 
wordt gehouden? 

 De bloembollen die gepoot zijn na 
aswoensdag al mooi groeien? 

 Dat er in 1 pot jammer genoeg 
niets gegroeid is? 

 We in deze pot  gisteren nieuwe 
bloembollen hebben gepoot? 

 We hopen dat deze bollen wel 
gaan groeien? 

 Er afgelopen week weer veel werk 
is verzet door enkele ouders? 

 De ramen en de boeien van school 
buitenom zijn schoongemaakt door 
twee vaders van school? 

 Ook het kleuterschuurtje door 
deze twee heren schoongemaakt 
is? 

 Wij daar heel erg blij mee zijn en 
deze vaders daarvoor  hartelijk 
bedanken? 

 Er enkele moeders de school van 
binnen in voorjaarsstemming /-
sfeer hebben gebracht? 

 wij daar ook heel erg blij mee zijn 
en deze moeders hartelijk 
bedanken? 
 
 

VANUIT HET TEAM 
Einde zwangerschapsverlof juf 
Sandra en juf Elise 
Zoals u allen weet zijn juf Sandra en 
juf Elise allebei in december bevallen 
van hun eerste kindje. 
Na een heerlijke kraamperiode en 
zwangerschapsverlof is de tijd 
aangebroken dat zij weer aan het 
werk gaan. 
Voor beide juffen zal dit best even 
wennen zijn. 
Juf Sandra start op woensdag 6 april 
a.s. haar werkzaamheden in groep 
6/7/8.  
Zij zal iedere  woensdag en 
donderdag gaan werken. De overige 
dagen werkt juf Jannie. 
Juf Elise start op maandag 18 april 
met haar werkzaamheden in groep 1 
en 2. 
Zij zal iedere maandag en dinsdag 
gaan werken. De overige dagen 
werkt juf Janneke. 
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Wij wensen hun veel werkplezier en 
een prettige samenwerking met hun 
duo-partners toe. 
 
Moestuintjes 
Op school hebben we al heel veel 
moestuinpotjes van de Albert Heijn 
gespaard. We gaan na de Pasen deze 
potjes verzorgen zodat de kinderen 
hun groene vingers kunnen gaan 
ontwikkelen. 
We kunnen dan over een tijdje ook 
deze producten planten in onze 
schooltuin/moestuin. 
Een moestuin op school 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. 

 
Maar er zijn veel meer voordelen. 
Juist in deze tijd, waarin veel 
kinderen ongezond eten, geen 
groentes lusten en al op jonge 
leeftijd last krijgen van overgewicht, 
voedsel-a  e gie n en dia e es  is 
een schooltuin heel belangrijk. Die 
brengt kinderen naar buiten, in 
beweging, de frisse lucht in. 

Bovendien gaan kinderen met een 
moestuin vanzelf gezonder eten. 
Ieder kind wil zijn zelfgekweekte 
radijsjes, sla en tomaatjes wel 
proberen! 

Natuur- en milieueducatie draait om 
het leren waarderen van de natuur. 
Het planten van een zaadje doet 
kinderen beseffen hoe belangrijk het 
is om die natuur te beschermen; 
voor de groei van planten is immers 
schone grond en water nodig. 

Kinderen leren verantwoordelijk zijn 
omdat ze ergens voor moeten 
zorgen. 
En wist u dat kinderen zich op 
schoolpleinen met groen (bomen, 
gras, aarde, struiken en een 
moestuintje) prettiger en veiliger 
voelen, minder pesten en gepest 
worden en ook nog eens beter 
leren? 

 

 
 
 

Screening groep 2 en 7 JGZ 
Zoals gebruikelijk vindt ook dit jaar 
de screening voor groep 2 en 7 
plaats op school. Judith Groen van 
JGZ komt alle kinderen screenen. 
Alle ouders/verzorgers van 
desbetreffende leerlingen hebben 
een formulier gekregen. 
Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 1 
april (en dat is geen grap!) weer 
inleveren? 
Dit is erg belangrijk omdat de 
verpleegkundige zich dan goed kan 
voorbereiden. 
 
De kind eren zullen worden 
gescreend op één van de volgende 
dagen: donderdag 7 april, maandag 
11 april of donderdag 14 april. 
De verpleegkundige bepaalt zelf de 
volgorde. 
 
Witte Donderdag 
Donderdag 24 maart (Witte 
Donderdag) hebben we de gehele 
dag in het teken van Pasen gezet.   
’s Mo gens he  en we eie en 
gezocht op Valkensteijn, geknutseld 
in groepjes, samen bewogen op 
muziek en eieren geverfd. We 
hebben daarna samen geluncht op 
het leerplein.  ’s Middags zijn we me  
alle kinderen naar de kerk geweest. 
Dit was voor veel kinderen een 
mooie  en indrukwekkende 
belevenis. We willen bij deze graag 
alle 
hulpouders/begeleiders/chauffeurs 
van harte bedanken voor de  hulp en 
inzet. Zonder deze mensen was het 
nie  moge ijk gewees  om e  zo’n 
mooie en zinvolle dag van te maken! 
 
 
Herhaalde oproep:  
Rapporten inleveren 
Enkele kinderen hebben hun rapport 
nog niet ingeleverd op school. Wilt u 
uw kind(eren) z.s.m. zijn/haar 
rapport weer laten meenemen  naar 
school? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avond4Daagse 2016 
Dit jaar wordt de 72e 
Avondvierdaagse gehouden van 
dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. 
He   hema van di  jaa  is: de Maya’s. 
Nadere info volgt z.s.m. 
 
 

 
 
LEERLINGENRAAD 
Er is geen bijeenkomst van de 
leerlingenraad geweest. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Dinsdagavond 5 april is er weer een 
vergadering van de oudervereniging. 
De vergadering begint om 19.00 uur. 
De volgende agendapunten komen 
in ieder geval aan de orde: 

 Koningsspelen 

 Avond 4-daagse 
 
Medezeggenschapsraad 
Donderdagmorgen 24 maart jl. was 
er een MR-vergadering. 
De volgende punten zijn besproken: 

 Formatie volgend schooljaar 

 Mogelijke groepsindeling volgend 
schooljaar 

 Ontwikkelingen in de school 

 Vernieuwingen voor volgend 
schooljaar 
 

 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Het nieuwe thema van de komende 
weken zal zijn groeien en bloeien. 
Natuurlijk gaan we samen een 
moestuin verbouwen in de klas en 
we gaan kijken hoe onze eigen 
zaadjes groeien. 
 
Aankomende vrijdag is het weer 
speelgoeddag! De kinderen mogen 
eigen speelgoed mee naar school 
nemen om mee te spelen. Het 
leukste is natuurlijk als we er samen 
mee kunnen spelen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMqYjn8-jLAhUBZA8KHRw9BOEQjRwIBw&url=http://www.dandoclics.com/2010/06/contacto-informacion-y-sugerencias-publicidad-anunciate-en-el-blog-archivo-articulos-por-mes-blogroll-blogs-amigos-inicio-pagina-principal/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNGaKXJs9Th8gaKXZjViOUKCwk7qlA&ust=1459444277740630
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Deze week hebben we het nog een 
keer over de letter P omdat we daar 
vorige week niet echt aan toe zijn 
gekomen. Spullen met de letter P 
zijn welkom op onze letterkast. 
 
 
Groep 3-4  
Afgelopen week hebben we het zeer 
druk gehad. We hebben Pasen 
gevierd in de klas, allemaal verhalen 
verteld aan elkaar en het thema: 
Ridders is afgesloten. 
 
Voor de Paasviering hebben de 
kinderen van groep 3 en 4 
boodschappen gedaan. Er moest 
natuurlijk eerst een 
boodschappenlijst gemaakt worden 
door groep 3 en groep 4 moest 
uitrekenen of we genoeg geld 
hadden. Daa na me  z’n a  en naa  
de winkel!  
De Paasviering op school was een 
groot succes! Knutselen, samen eten 
en drinken en eieren zoeken (Fristha 
vond het gouden ei).  
 
Aankomende week gaan we in de 
klas verder met het thema: bouwen 
en verhuizen. Hier hoort ook het 
bouwen van een moestuin bij en 
omdat Meester Ronald een echt 
nieuw huis laat bouwen kunnen we 
dit project op de voet volgen. 
 
Wij zijn nog op zoek naar 
ouders/volwassenen die werkzaam 
zijn in de bouw en die hier iets over 
willen vertellen in de klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5 
De afgelopen weken hebben we 
naar het paasfeest toegeleefd.  
We hebben de liedjes van de viering 
goed geoefend. 
 
Na een extra lang weekend, van 
vrijdag tot en met maandag, mogen 
we deze week op de dinsdag weer 
aan de slag. 
 
De eerste dag beloofde al veel 
goeds. 
Er is super gewerkt. Hopen dat we 
dat door kunnen zetten deze week. 
 
Gym: 
Zoals we al hebben kunnen lezen in 
de vorige nieuwsbrief hebben we nu 
op donderdag gymnastiek. 
Vergeet dus donderdag je tas en je 
fiets niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Groep 6, 7 en  8: 
De afgelopen weken hebben we 
naar het paasfeest toegewerkt, met 
bijbelverhalen en knutsel 
activiteiten. We hebben zeer 
genoten van de paasactiviteiten op 
witte donderdag op school en in de 
kerk. Bij het eieren zoeken zat Rafe 
helemaal in zijn rol als paashaas. Het 
was een zeer geslaagde dag. 
 
Fietscontrole: 
De datum van de fietscontrole is 
bekend. Het zal op dinsdag 5 april 
p aa svinden. He   egin  ’s mo gens 
meteen om 8:30. We zijn hiervoor 
nog op zoek naar 2 ouders die de 
fietscontrole kaarten in willen vullen.   
 
Spreekbeurten:  
De spreekbeurten stonden voorheen 
gepland op de dinsdagmiddag, maar 
i.v.m. de veranderingen in het 
gymrooster (er wordt nu de hele 
dinsdagmiddag gym gegeven aan 
groep 6/7/8) worden de 
spreekbeurten verplaatst naar de 
donderdagmiddag.  
 
Juf Sandra: 
Vanaf woensdag 6 april komt juf 
Sandra weer terug van haar 
zwangersschapsverlof. Juf Sandra 
gaat op de woensdag en donderdag 
werken en juf Jannie blijft op de 
maandag, dinsdag en vrijdag werken.  


