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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 24 

 
07-06-2016 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Avond4daagse 
- Open dag 15 juni 
- Juf Malon  
- Aanmelden nieuwe 

kleuters 
- Studiedag 13 juni 
- Informatieavond 

21 juni 2016 
- Schoolschoonmaak 

30 juni 2016 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 24: 13-14 juni 
Week 25: 22 juni 
Week 26: 27-28 juni 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 24: 13-14-15 juni 
Week 25: 20-21-22-24 juni 
Week 26: 27-28-30 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 
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 
Vorige week hadden we 
onderstaande afspraak: 
Tijdens de wandelvierdaagse houden 
we ons aan de gemaakte afspraken. 
 
De kinderen hebben zich over het 
algemeen keurig aan deze afspraken 
gehouden. Onze complimenten!!! 
 
De komende week staat er geen 
afspraak centraal. We gaan de 
afspraken van de afgelopen periode 
toepassen. 
 
WIST U DAT? 

 We nieuwe schoolshirts hebben 
voor de leerlingen en 
begeleiders? 

 Deze shirts door een 
communciatiefoutje een beetje 
groot zijn uitgevallen? 

 We nu nieuwe shirts (in 
kindermaten) erbij krijgen? 

 De kinderen en hun begeleiders 
keurig netjes hebben gelopen 
tijdens de avond4daagse? 

 

 
 
 
 

VANUIT HET TEAM 
Avond4daagse: 
De organisatie van de avond4daagse 
was ook dit jaar in handen van onze 
oudervereniging. Zij hebben het dit 
jaar wederom erg goed 
georganiseerd! Wij willen als team 
graag alle vrijwilligers 
(organisatoren/begeleiders/catering
/uitvoerders van hand-en 
spandiensten/enz. enz. ) heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet! 
 
Open dag 15 juni 
Woensdagmorgen 15 juni zijn alle 
ouders/verzorgers van onze school 
van harte welkom om een kijkje te 
nemen in onze klassen. Het 
programma is deze dag exact zoals 
het altijd op de woensdag gegeven 
wordt. U krijgt daardoor een mooi 
beeld wat er zoal in de klas van uw 
kind(eren) gebeurt. Indien u wilt 
komen kijken dan kunt u uw naam 
op de intekenlijsten schrijven. 
Er kunnen per half uur maximaal 3 
ouders/verzorgers tegelijk in de klas 
plaats nemen. Een vriendelijk 
verzoek om op tijd te komen en 
rustig de klas te betreden. Ook 
tijdens het bezoek aan de klas wordt 
het op prijs gesteld dat u zo stil 
mogelijk bent. Hierdoor kunnen de 
kinderen zo goed mogelijk de lessen 
volgen en aan het werk blijven. 
 
Juf Malon is weer hersteld 
De afgelopen weken heeft juf Malon 
een re-integratieproces doorlopen 
na haar zware heupoperatie.  
Dit proces is zeer goed verlopen.  
Zij gaat daarom vanaf volgende week 
(maandag 13 juni) weer volledig aan 
het werk. Dit doet niet op onze 
school maar zij gaat binnen de 
stichting Primenius aan het werk. Dit 
houdt in dat zij vanaf maandag niet 
meer officieel op onze school 
werkzaam zal zijn. Zij heeft gelukkig 
wel aangegeven dat zij, mocht zij 
een dag vrij zijn, graag op onze 
school komt helpen. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
We willen haar heel hartelijk 
bedanken voor haar grote inzet voor 
onze school! 
Malon bedankt!!!! En hopelijk zien 
we jou nog (vaak) op de 
Vredeveldschool. We nemen op een 
nog nader te bepalen tijdstip 
afscheid van juf Malon. 
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Aanmelden nieuwe kleuters: 
Zoals u misschien al gemerkt heeft 
mogen 3,5 jarigen 1 dagdeel per 
week bij ons op school komen 
proefdraaien. 
Daar zijn wel voorwaarden aan 
verbonden.    
De peuter moet: 

 zindelijk zijn 

 meerdere dagdelen een 
peuterschool of 
kinderdagverblijf bezoeken 

 er zelf aan toe zijn 

 geen storende factor zijn 
voor de andere kinderen 

Als een kind aangemeld wordt, 
wordt aan de ouders/verzorgers ook 
altijd gevraagd of we contact kunnen 
opnemen met de peuterschool en/of 
kinderdagverblijf. Dit doen we om 
een zo soepel mogelijke overgang 
voor het kind te creëren.  
De afgelopen periode hebben we al 
nieuwe peuters mogen 
verwelkomen. Daar zijn we als 
school erg blij mee. 
Mocht u nog ouders/verzorgers van 
peuters kennen die geheel 
vrijblijvend informatie over de 
school willen hebben dan kunt u 
deze natuurlijk naar juf Anneke 
doorverwijzen. Maar u kunt 
natuurlijk zelf ook al de nodige 
informatie aan deze ouder/verzorger 
geven. U kunt een ambassadeur voor 
de Vredeveldschool zijn! 
  
Maandag 13 juni: Studiedag team 
a.s. Maandag zijn alle kinderen vrij 
i.v.m. studiedag van het team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieavond m.b.t. volgend 
schooljaar 
Dinsdag 21 juni zal er een 
informatieavond georganiseerd 
worden. Tijdens deze avond zal het 
team (dus ook de nieuwe juffen) 
gepresenteerd worden.  Ook  zal 
verteld worden hoe de verdeling van 
de groepen wordt en wie de 
groepsleerkrachten van iedere klas 
worden. 
De ouderavond start om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
Schoonmaakavond 
Donderdag 30 juni zal de 
schoolschoonmaakavond 
plaatsvinden. 
Iedereen is vanaf 18.00 uur van 
harte welkom. 
Mocht dit te vroeg zijn voor u dan 
bent u later op de avond natuurlijk 
ook nog van harte welkom! 
We gaan door tot ongeveer 20.00 
uur. 
Alle lokalen worden dan 
schoongemaakt, het plein wordt 
onkruidvrij gemaakt en er wordt heel 
veel opgeruimd. 
Daar zijn we uw hulp ook bij nodig. 
Wij zorgen voor koffie/thee/ 
koek/fris. 
Vele handen maken licht werk!!! 
U komt toch ook????? 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Binnenkort zal er een 
overlegmoment zijn waarin o.a. het 
pleinfeest (donderdag 7 juli a.s.) 
wordt besproken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE GELEDINGEN 
Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 14 juni zal de volgende 
vergadering plaats vinden. 
Er zal o.a. gesproken worden over: 

 de nieuwe leerkrachten 

 de vakantieregeling 

 de invulling van de marge-uren 

 de ontwikkelingen op school 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4  
Het zijn drukke dagen in de klas. We 
moeten nog een aantal cito toetsen 
maken.  
 
In de klas zijn we gestart met het 
thema EK 2016. We houden alles bij, 
we hebben een eigen pool gemaakt 
en leren de landen, vlaggen en 
spelers. Hebt u thuis nog iets voor 
het EK dat wij mogen lenen voor 
onze “kijk tafel” dan vernemen wij 
dat graag.  
 
Vrijdag 17 juni zal meester Ronald 
afwezig zijn. Er wordt voor een 
vervanger gezorgd. 
 
Groep 6, 7 en  8: 
In de klas zijn we begonnen met het 
thema EK 2016, we gaan de vlaggen 
van de landen maken en natuurlijk 
bijhouden welke resultaten er 
geboekt zullen worden.  
 
Dinsdag 14 juni hebben alle kinderen 
van groep 6/7/8 een aardrijkskunde 
toets over hoofdstuk  7. Dit keer 
hoeven ze geen Topo toets te leren.  


