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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 22 

 
24 mei 2016 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Invallers 
- Invulling vacatures 
- Team schooljaar 
- Koffie-uurtje 
- Nieuwe schoolshirts 
- Avond4daagse 
- Kamp groep 8 
- Invalleerkracht groep 

6-7 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 22: 30-31 mei 
Week 23:  8 juni 
Week 24: 14 juni 
 

Directeur juf Anneke 
Week22:  30 mei / 2-3 juni 
Week 23: 6-7 juni 
Week 24: 13-14-15 juni 

 
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  
adjunct- directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
24-05 Koffie-uurtje 
25-05 Oudervereniging vergadering 
30-05 Juf Elise jarig 
30-05 Luizen (her)controle 
31-05 Start Avond 4-daagse 
15-06 Inloopochtend alle groepen 
21-06 Ouderavond formatie volgend 

schooljaar 
22-06 Koffie-uurtje voor alle 

ouders/verzorgers 
24-06 Alle kinderen vrij! 
24-06 Leerkrachten op school 
28-06 Inspectiebezoek 
30-06 Schoonmaakavond 
04-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
05-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
06-07 Rapporten mee naar huis 
07-07 Pleinfeest (17.00-19.00) 
11-07 Luizen (her) controle 
12-07 Schoolverlatersavond 
14-07 School vakantieklaar maken 
15-07 Jaarafsluiting 
15-07 Alle kinderen ‘s middags vrij! 
16-07 t/m 28-08 Zomervakantie 
 
 
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
Alle kinderen nemen fruit en brood 
mee naar school voor kleine en grote 
pauze. 
Deze afspraak houden we er nog een 
weekje in. Het gaat al erg goed met 
deze afspraak. Bijna alle kinderen 
hebben fruit en/of brood mee voor 
de pauzes. Koekjes gaan in de 
verpakking weer mee naar huis.  
 
WIST U DAT? 
 
Meester Ronald de Elfstedentocht 
heeft uitgefietst. De man van juf 
Anita deed ook mee. 
Hij € 550,- heeft opgehaald voor het 
goede doel met deze fietstocht. 
 
Het huis van meester Ronald bijna 
klaar is. 24 mei krijgt hij de sleutel. 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Invallers: 
Dit schooljaar  hebben we 4 goede 
invallers op onze school. Een invaller 
is voor een bepaalde periode 
werkzaam op een school.  
Binnen onze stichting zijn veel 
vacatures. De wettelijke procedure 
bepaalt dat vaste medewerkers (bij 
minimaal gelijke geschiktheid) 
voorrang hebben op mensen met 
een tijdelijk contract. 

Dat betekent dat onze invallers 
volgend jaar op een andere school 
zullen werken.  
Meester Ronald heeft volgend 
schooljaar  een volledige baan op de 
“St. Willibrordusschool”in Oude 
Pekela en juf Jannie een parttime 
baan op “de Banier” in Zwartemeer. 
 
Invulling vacatures Vredeveldschool 
De afgelopen weken hebben we 
meerdere sollicitatiegesprekken 
gehouden met groepsleerkrachten 
die een vaste aanstelling binnen de 
stichting hebben. 
We vinden het fijn dat we u kunnen 
mededelen dat we 3 enthousiaste en 
ervaren leerkrachten hebben mogen 
aanstellen voor het komende 
schooljaar. Alle drie juffen hebben al 
jaren een vaste aanstelling binnen 
onze stichting en hebben zelf 
mobiliteit aangevraagd bij de 
stichting. 
Ze kiezen bewust voor de 
Vredeveldschool en hebben 
aangegeven dat zij graag meerdere 
jaren op onze school werkzaam 
willen zijn. 
 
Team schooljaar 2016-2017 
Volgend schooljaar zullen juf Elise, 
juf Sandra en juf José als bekende 
gezichten op onze school werkzaam 
zijn. 
Daarnaast komen Madelon 
Allemekinders, Marieke Hubers en 
Natasja Smit onze school versterken. 
Zij hebben allemaal hun eigen 
specifieke kwaliteiten en zullen een 
waardevolle aanvulling zijn binnen 
het team. 
 
Koffie-uurtje 
Tijdens het koffie-uurtje zijn o.a. de 
volgende punten besproken: 

 Formatie volgend schooljaar 

 Wandelvierdaagse 

 Nieuwe schoolshirts 
 
Nieuwe schoolshirts 
Er hebben zich spontaan 3  ouders 
(met eigen bedrijf) aangemeld dat zij 
nieuwe shirts willen sponsoren. 
De school en de oudervereniging 
betalen ook nog een gedeelte. Bij 
deze willen wij de sponsoren 
hartelijk bedanken voor dit mooie 
gebaar! 
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Avond4daagse: 
Meer dan  de helft van onze 
leerlingen loopt volgende week mee 
met de Avond4daagse. De 
organisatie van het geheel is in 
handen van Gerrit Spijkerman 
(voorzitter Oudervereniging). Alle 
begeleiders zijn uitgenodigd op 
vrijdagochtend 27 mei a.s. om bij de 
voorlichting op school aanwezig te 
zijn. Mocht u hier niet bij aanwezig 
kunnen zijn dan kunt u contact 
opnemen met Gerrit Spijkerman. 
 
Kamp groep 8 
De 4 kinderen van groep 8 zijn op dit 
moment  onder begeleiding van  juf 
Jannie en juf Anita naar 25 graden 
Noord in Drouwenerveen. 
Volgens de laatste berichten 
vermaken zij zich daar prima! 

 
 
Invalleerkracht groep 6-7 
Vrijdag 27 mei vervangt meester 
Bernard Bunskoek voor 1 dag  in 
groep 6-7. 
 
LEERLINGENRAAD 
Volgende week zal er weer een 
bijeenkomst van de leerlingenraad 
zijn. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 

 Aanschaf nieuwe school-
/poloshirts 

 Organisatie wandelvierdaagse 

 Organiseren van bijeenkomst 
begeleiders avond4daagse 

 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Thema de supermarkt 
In groep 1-2 werken wij over het 
thema ‘de supermarkt’. We hebben 
een supermarkt in de klas waar we 
van alles kunnen kopen. We 
begroeten de klant, betalen met 
geld, maken bonnetjes, 
Met elkaar houden de supermarkt 
ook heel netjes zodat er steeds weer 
klanten boodschappen komen doen. 
 

Uitstapje naar de supermarkt 
Donderdag 19 mei zijn de kinderen 
van groep 1/2 naar de supermarkt 
geweest. We hebben de supermarkt 
eens goed bekeken en zelf ook wat 
boodschappen gedaan. We hebben 
erop gelet of wij het in onze eigen 
supermarkt net zo gaat als in onze 
eigen. Hieronder wat foto’s van ons 
uitstapje 
 
 

 
 
 
Groep 3-4  
De groepen 3 en 4 zijn deze dagen af 
en toe “gescheiden”. Wees niet 
bang, er is geen huwelijkscrisis, maar 
op deze manier is er wat extra 
aandacht voor zorg en kan juf Malon 
weer wennen aan het voor de klas 
staan. Binnenkort zijn de groepen 
weer de gehele dag samen bij 
meester Ronald. 
 
Tijdens de gymles hebben we levend 
“boter kaas en eieren” gespeeld. 
 

 
 
Alle leerlingen hebben bij meester 
mogen aangeven wat ze ZELF graag 
willen leren op school. Om dit doel 
te bereiken krijgen ze op de lange 
dagen tijd ingeroosterd. In deze tijd 
mogen ze zelf aan de slag met 

materialen en oefeningen. De doelen 
bewaren we in een map en gaan we 
ook evalueren. Het is prachtig om te 
zien hoe bewust iedereen dan aan 
het leren is. 
 

 
 
Deze week hebben we ook 
onderzocht wat er allemaal in de 
grond leeft. Vieze handen! Maar 
heel veel lol en glibberige wormen. 
 

 
 
Groep 5 
We herhalen de klankwoorden met 
sch en schr en de weetwoorden met 
f en v. Met aardrijkskunde gaan we 
werken over de duinen. We leren 
wat de functies van duiden zijn en 
dat duinen waardevolle 
natuurgebieden zijn. 
We gaan millimeters in centimeters 
omrekenen en we gaan oppervlakte 
berekenen. We oefenen het optellen 
en aftrekken t/m 1000. Deze week 
hebben twee kinderen een 
spreekbeurt. Dan is iedereen aan de 
beurt geweest. We hebben prachtige 
presentaties en powerpoints gezien. 
Goed gedaan allemaal! 
 
 
Groep 6, 7 en  8: 
Cito’s  
Groep 6 en 7 werken deze week 
weer hard aan de cito toetsen. 
Groep 8 hoeft dat deze keer niet, 
omdat ze al een eindtoets gemaakt 
hebben.  
 
Kamp 
Vanaf woensdag t/m vrijdag zijn de 
kinderen van groep 8 samen met juf 
Anita en juf Jannie op kamp. 
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