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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Avond4daagse 
- Studiedag team 
- Gezinsviering 
- iPads en opladers 

 Vanuit de geledingen 
 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 22: 30-31 mei 
Week 23: 8 juni 
Week 24: 13-14 juni 
 

Directeur juf Anneke 
Week 22:  30-31 mei  

2-3 juni 
Week 23: 6-7 juni 
Week 24: 13-14-16 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 
directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
31-05 Start Avond 4-daagse 
13-06 Alle kinderen vrij! 
15-06 Inloopochtend alle groepen 
19-06 Gezinsviering in katholieke 

kerk 
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 
Tijdens de wandelvierdaagse houden 
we ons aan de gemaakte afspraken. 
 
WIST U DAT? 

 Alle kinderen maandag 13 juni vrij 
zijn i.v.m. studiedag team? 

 Vandaag de nieuwe schoolshirts 
klaar zijn? 

 
VANUIT HET TEAM 
Avondvierdaagse: 
Wandelclub “de Zwaluwen”  
organiseert dit jaar weer een 
avond4daagse. Zij hebben dit jaar 
hun regels aangescherpt. 
Een aantal begeleiders heeft deze 
regels doorgenomen en ze 
schoolspecifiek gemaakt. Alle 
aanwezige begeleiders waren 
tevreden met deze afspraken/regels. 
Deze regels worden deze week ook 
enkele keren doorgenomen in de 
klas. 
De kinderen zijn op school al druk 
bezig met het oefenen van leuke 
avond4daagse liedjes. 
De gemaakte afspraken en de 
overige info m.b.t. avond4daagse 
ontvangt u vandaag in een aparte 
mail. 
Wilt u de afspraken  thuis ook met 
uw kind(eren) doornemen? 
 
 
 

Maandag 13 juni: Alle kinderen vrij! 
Zoals op de schoolkalender te lezen 
is zijn alle kinderen maandag 13 juni 
de gehele dag vrij i.v.m. studiedag 
van het team. 
 
Gezinsviering zondag 19 juni 
Zondag 19 mei is er om 10.00 uur 
een gezinsviering in de katholieke 
kerk. Het adres is: 
Dr. Nassaulaan 3b, 9401 HJ Assen 
Alle kinderen en hun 
ouders/verzorgers zijn van harte 
welkom. Enkele kinderen van onze 
school mogen in de kerk een stukje 
voorlezen. Wilt u even contact 
opnemen met de groepsleerkracht 
indien uw kind van u een de kerk iets 
mag voorlezen? 
 
iPads en opladers 
Maandagochtend komt een ict-er 
van stichting Primenius bij ons op 
school. Mocht u problemen hebben 
met de iPad of de oplader geef dat 
dan voor vrijdag door aan juf 
Anneke. Want als er geen problemen 
zijn hoeft de ICT-er niet naar Assen 
te komen. 
Bij problemen wel graag de iPad 
en/of oplader maandag 6 juni mee 
naar school (laten)  nemen!!! 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Er is een bijeenkomst geweest om de 
begeleiding en de catering van de 
wandelvierdaagse  te bespreken.  
 
Medezeggenschapsraad 
De volgende vergadering staat 
gepland op dinsdag 14 juni 2016. 
 
Luizenopsporingsteam 
Op de Vredeveldschool hebben we 
gelukkig een goede en effectieve 
groep ouders die in het  
luizenopsporingsteam zitten. 
Hierdoor worden de luizen goed 
onder controle gehouden. Dat is 
voor iedereen prettig. 
We zijn echter nog dringend op zoek 
naar ouders/verzorgers  die plaats 
willen nemen in deze groep. Nieuwe  
leden van het team krijgen van te 
voren goede instructie van Sandra 
Geerlings. Zij is coördinator van deze 
groep. 
Als u wilt helpen kunt u zich opgeven 
bij Sandra Geerlings of bij juf 
Anneke. 
 


