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

 

 

 
 
 

 

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

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Schoolfotograaf 
- Gezonde school 
- Koningsspelen 
- Studieochtend team 
- Juf Elise 
- Juf Malon 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 16: 18 en 19 april 
Week 17: Meivakantie 
Week 18: Meivakantie 
Week 19: 9-10-11 mei 
 

Directeur juf Anneke   
Week 16: 18, 19 en 21 

april 
Week 17: Meivakantie 
Week 18: Meivakantie 
Week 19: 9-10-11 mei 
 

 
 
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 
14-04 Groep 6/7/8 naar Junior TT 

dag Assen. 
14-04 Groep 6/7/8 ’s middags iets 

later naar huis dan 
normaal! 

18-04 Juf Elise start weer met 
werken 

18-04 Koffie-uurtje voor alle 
ouders/verzorgers 

18-04 Eindtoets groep 8 (Route 8) 
20-04 Directiedag juf Anneke 
22-04 Koningsspelen op school 
23 april t/m 8 mei   Meivakantie 
09-05 Luizencontrole 
16-05 Alle kinderen vrij  2e

 Pinksterdag 

17-05 Weer naar school 
24-05 Koffie-uurtje 
24-05 Oudervereniging vergadering 
30-05 Juf Elise jarig 
31-05 Start Avond 4-daagse 
 
 
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
 
We gaan er deze week op letten dat 
er zachtjes en rustig 
gepraat/gelopen wordt in de school. 
 
Deze regel hebben we  vorige week 
ook gehanteerd. De kinderen 
houden zich (meestal) al keurig aan 
deze regel. Enkele ouders moeten er 
nog even aan wennen. Wilt u ook 
het goede voorbeeld geven? 
 
 
WIST U DAT? 
…. Rosalie uit groep 1/2 vloggen zo 
leuk vindt dat ze een vlog heeft 
gemaakt met Bas de beer? Kijk maar 
eens op youtube bij “Rosalie en Bas”. 

 
 
 
VANUIT HET TEAM 
Schoolfotograaf 
De foto’s gaan vandaag of morgen 
mee naar huis. Bij de foto zit een 
handleiding om foto’s na te bestellen 
m.b.v.  een persoonlijke  inlogcode. 
Wilt u deze handleiding goed 
doorlezen? Dan wijst het nabestellen 
voor zich…… 
 
 

Gezonde school 
Deze week gebruiken we als 
wenweek voor het fruit eten tijdens 
de ochtendpauze. Veel kinderen 
nemen/krijgen  al keurig een stukje 
fruit, groente of een broodje mee 
voor de ochtendpauze. Super! 
Na de meivakantie gaan we ervan uit 
dat alle kinderen 
fruit/groente/brood meekrijgen voor 
de ochtend- en middagpauze. 
 

 
 
Koningsspelen vrijdag 22 april 
Vrijdag 22 april vieren we op school 
koningsdag. We starten, zoals iedere 
ochtend, om 08.30 uur in de groep. 
Daarna worden de kinderen in 
groepjes verdeeld en gaan ze 
spelletjes doen. Als het mooi weer is 
buiten en anders binnen. Voor de 
fruitpauze mogen de kinderen zelf 
drinken/fruit/groente/brood 
meenemen. 
Tegen 11.30 uur hebben we een 
gezamenlijke lunch. Om 12.00 uur 
zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 
vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 
blijven ’s middags gewoon op school. 
We zijn nog op zoek naar ouders/ 
verzorgers/opa’s/oma’s/oom/tante/
enz. die willen helpen bij de 
spelletjes. 
U kunt zich daarvoor opgeven door 
uw naam op te schrijven op het 
formulier bij de ingang. 

 
Studieochtend team 
Gisteren (woensdag 13 april)  is het 
team bij verschillende scholen op 
bezoek geweest om inspiratie op te 
doen. We hebben o.a. gekeken naar 
het iPad gebruik in de klas. Naar 
Klasseplan en naar de differentiatie. 
Het team is erg enthousiast over 
hetgeen zij hebben gezien en gaat 
volgende week al enkele zaken 
introduceren. 
Hierbij gaan we weer een 
doorlopende lijn binnen de school 
aan brengen. 
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Juf Elise 
Maandag 18 april a.s. start juf Elise 
weer met haar werkzaamheden in 
groep 1 en 2. 
Wij zijn blij dat ze weer terug komt 
en wensen haar veel plezier toe. 
Juf Elise werkt tot aan de 
zomervakantie op de maandag en 
dinsdag. Juf Janneke werkt op de 
woensdag, donderdag en vrijdag in 
groep 1 en 2. 
 
Juf Malon 
In januari is juf Malon geopereerd 
aan haar heup. Gelukkig verloopt het 
herstel nu voorspoedig.  Daar zijn we 
heel blij mee. Gisteren heeft zij een 
gesprek gehad met juf Anneke m.b.t. 
haar reintegratie.  
Juf Malon komt volgende week 
dinsdag- en donderdagochtend  een 
paar uur op school om, buiten de 
groep, werkzaamheden te 
verrichten. Ze gaat met het team 
overleggen wat zij kan gaan doen. Er 
is altijd meer dan genoeg werk op 
school te doen. 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Maandag 11 april is er een 
leerlingenraadbijeenkomst geweest. 
De leerlingen hebben o.a. de 
volgende zaken ingebracht: 

 Voetballen op school: Als spel 
stop wordt gelegd dan ook echt 
stoppen. Verzoek van 
leerlingenraad: Leerlingen 
regelen dit onderling en wijzen 
elkaar op deze regel. De kinderen 
willen dit zelf graag oplossen. Als 
het onderling niet lukt dan wordt 
de hulp van een leerkracht 
ingeroepen. 

 De fietsen worden keurig in het 
fietsenhok bij de gym neergezet. 
Alle kinderen kunnen nu 
gemakkelijk hun eigen fiets uit 
het fietsenhok krijgen. 

 De leerlingenraad is van mening 
dat het buitenspeelgoed gebruikt 
moet worden waar het voor 
bedoeld is. De kinderen willen dit 
graag zelf met elkaar regelen. 
Lukt het niet dan roepen zij de 
hulp in van een leerkracht. 

 Regels voor het voetballen zijn 
niet duidelijk. De leerlingen van 
de leerlingenraad gaan dit met 
hun eigen klas bespreken. 

 De leerlingenraad is van mening 
dat alle kinderen meer hun eigen 
verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Als er iets niet goed gaat 
moeten ze dat zelf bespreken 
met de bewuste leerling of 
leerkracht. 

 
Het is mooi om te zien en te ervaren 
dat de kinderen steeds meer 
verantwoordelijkheid nemen. Zij 
brengen, zoals u hierboven kunt 
zien,  veel zinvolle  onderwerpen  in.  
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Koningsspelen: 
Vrijdag 22 april ondersteunt de 
oudervereniging het team met het 
organiseren van de spelletjes. 
De oudervereniging roept hierbij 
ouders op om te komen helpen bij 
de spelletjes. U kunt zich opgeven 
door uw naam op het formulier bij 
de ingang te schrijven. 
 

 
 
Wandel4daagse 
De wandelvierdaagse wordt dit jaar 
wederom gecoordineerd  door de 
oudervereniging. De 
wandelvierdaagse wordt 
georganiseerd door 
wandelvierdaagse de Zwaluwen. Dus 
door derden.  Als de school mee 
werkt aan buitenschoolse 
activiteiten die zij niet zelf 
organiseert (dus georganiseerd door 
derden) is er geen sprake van 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Dit betekent dat 
het team niet verantwoordelijk is en 
dat zij ook niet bij de 
wandelvierdaagse aanwezig hoeven 
te zijn. Meer kunt u hierover lezen 
op de schoolkalender bij het 
gedeelte van de schoolgids. 
Binnenkort ontvangt u van de 
oudervereniging meer informatie 
over de wandelvierdaagse. 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 19 april zal de volgende MR-
vergadering plaatsvinden. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Deze week hebben we het nog 
steeds over groeien en bloeien. Onze 
moestuintjes doen het heel goed! 
Alleen de watermeloen wil nog niet 
opkomen.. 
 
Maandag komt juf Elise weer bij ons 
in de klas. We kunnen niet wachten. 
Elke dag zetten we trouw een kruisje 
op onze kalender zodat iedereen 
goed kan zien wanneer juf Elise weer 
op school is. 
 
Deze week hebben we het over de 
letter g van groeien, gras, geit, 
gitaar,grond en geweldig. 
 
Donderdagmiddag 14 april willen we 
graag met z’n allen 
paardenbloemenjam maken. Is er 
een ouder die ons daarbij kan 
helpen?? 
 
We zijn druk bezig met ons 
moederdagcadeautje maar daar 
vertellen we verder nog niks over. 
 
Heel veel kinderen hebben tijdens de 
fruitpauze fruit of brood mee. Dit is 
super! Zouden alle ouders ervoor 
willen zorgen dat kinderen fruit of 
brood meekrijgen?  
Afspraak in de klas: eerst je fruit 
eten, dan je drinken opdrinken. 
 
 
De kinderen van groep 1/2 maken 
steeds hele mooie bouwwerken. 
Hierbij een paar foto’s:  
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Groep 3-4  
Wij zijn druk bezig met het oefenen 
van getallen. Je kan deze 
verdubbelen en halveren, daardoor 
krijg je allerlei uitkomsten. Meester 
heeft dit o.a. laten zien met een 
waterproefje. Dani durfde het aan, 
om als proefkonijn te spelen. Het 
klopte wat meester zei, want Dani 
werd niet nat. 
 
Aankomende week gaan we bezig 
met een moederdagcadeau. 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, gaan we 
tijdens de fruitpauze ook echt weer 
fruit eten of evt. een broodje. Deze 
week gebruiken we als “wenweek”  
en na de meivakantie lukt het ons 
vast om allemaal fruit of een broodje 
mee te nemen voor de pauzes.  
 
 
 
 
 
 

Groep 5 
We zijn heel hard aan het oefenen 
voor de inzending voor de BZT show. 
Het gaat steeds beter!  
Zoals u heeft kunnen lezen, gaan we 
tijdens de fruitpauze ook echt weer 
fruit eten of evt. een broodje. Deze 
week gebruiken we als “wenweek”  
en na de meivakantie lukt het ons 
vast om allemaal fruit of brood mee 
te nemen in de kleine pauze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6, 7 en  8: 
Vrijdag 14 april gaan de kinderen 
van groep 6/7/8 naar de Junior TT 
dag Assen. Het programma start om 
12 uur bij de TT baan en zal eindigen 
rond 14.45 uur. De kinderen zullen 
dus iets later dan normaal terug zijn 
bij school. Alle kinderen moeten op 
deze dag  op de fiets naar school 
komen. Juf Jannie en meester 
Ronald gaan mee als begeleiders. 

 
 

Groep 6, 7 en  8 (vervolg) 
Dinsdag 5 april is de fietscontrole 
geweest. Van de 21 fietsen die 
gekeurd zijn zijn er 12 goed gekeurd. 
Bij 9 fietsen moet er nog het één en 
ander gebeuren voordat er een oké 
sticker opgeplakt mag worden. De 
leerlingen hebben zelf een kaartje 
meegekregen waarop beschreven 
staat wat er aangepast moet 
worden. Wanneer de afkeurpunten 
verbeterd zijn kan de fiets alsnog 
goed gekeurd worden door de 
leerkracht van groep 6/7/8 en kan de 
leerling alsnog een oké sticker in 
ontvangst nemen.  
 
Donderdag 7 april is het theoretisch 
verkeersexamen afgenomen in 
groep 7 en 8. Van de 13 leerlingen 
zijn er 5 in één keer geslaagd. Dat 
zijn: Linde, Samarijn, Zosja, Sam en 
Naghaly. Maandag zijn Darian, Yara, 
Veerle, Lukas en Sylvana al geslaagd 
voor het her-examen. Daan, Rafe en 
Sanne zijn dinsdag geslaagd voor hun 
her-examen!  
HOERA ALLEMAAL GESLAAGD!  
 
Donderdag 7 april hebben de 
kinderen een gratis klasse lunch 
gehad. En omdat er nog een aantal 
producten over waren konden ze 
ook vrijdag middag genieten van een 
heerlijke salade gemaakt door Rafe, 
Sam, Linde en Rebecca. 
  
Maandag 18 april hebben de 
leerlingen van groep 6/7/8 een toets 
van aardrijkskunde. De te leren 
papieren hiervan hebben ze vorige 
week maandag al meegekregen. 
 
Woensdag 20 april hebben de 
kinderen een toets van Engels over 
song 7. De te leren papieren hiervan 
hebben ze al 2 weken thuis.  
 
Groep 8 eindtoets: 
De eindtoets van groep 8 zal niet 
dinsdag 19 april plaatsvinden, maar 
maandag 18 april. Kijk voor het 
voorbereiden op de eindtoets alvast 
op de site van ROUTE 8. 
 
 
 


