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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 03 

 
16-09-2016  

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Klasbord 
- Koffie-uurtje 
- Informatieavond 
- Kalender 
- Toestemming gebruik 

foto’s 
- Schoolreisje 
- 3Dkanjers Experience 
- Jumbo “Sparen voor 

je school” 

 Leerlingenraad 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 38 : 20-21 sept. 
Week 39: 27 sept. 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 38:  20-21-22 sept. 
Week 39:  26 t/m 29 sept. 

 
 
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 
19-09 Juf Anneke alleen ’s 
ochtends  op school 
20-09 Koffie-uurtje (08.30-09.30 

uur) 
20-09 Informatieve ouderavond 
21-09 Juf Marieke gaat ‘smiddags 

naar bijeenkomst Cultuur 
26-09 Schoolreisje groep 1 t/m 8 
27-09 Pastoor Tolboom bezoekt 
alle  klassen 
28-07 Onderzoek in  groep 7-8 
naar  gezondheid, bewegen en 
 voeding.  
 
 
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
Afspraak van week 37: 
Alle kinderen komen ’s ochtends  
op tijd op school. 
 
De afgelopen week waren de 
(meeste) kinderen keurig op tijd. 
 
Afspraak van week 38: 
De kinderen passen de “de Stop-
hou-op-regel” toe. De 
leerkrachten vragen bij iedere 
“bemiddeling” aan het kind/de 
kinderen of de bemiddeling naar 
wens is verlopen. 
 
WIST U DAT? 

 We dinsdagmiddag een 
heerlijke watermiddag 
hebben gehad? 

 We alle hulpouders 
(begeleiders, fotograaf en 
moeder van de tuinslang) 
hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage? 

 We nog op zoek zijn naar een 
verkeersouder? 

  juf Anneke gisteren naar een 
cursus Pedagogisch 
leiderschap is geweest? 

 Zij hierna nog 4 cursusdagen 
heeft? 

 We nog een ouder zoeken die 
mee wil denken over verkeer 
en verkeersveiligheid? 

 
 
VANUIT HET TEAM 
Inspectieverslag: 

Dinsdag 28 juni heeft  de 
onderwijsinspectie een bezoek 
aan de school gebracht. Omdat 
wij het predikaat “zeer zwak” 
hebben  gekregen o.a. vanwege 
de lage score op de eindtoetsen 
hebben zij een ouderbrief 
opgesteld om u officieel op de 
hoogte te stellen. 
Deze brief is bijgevoegd als 
bijlage. 
 
Naar  aanleiding van dit bezoek 
hebben we een plan van aanpak 
gemaakt in overleg met het 
bestuur van Primenius. Het 
bestuur van Primenius is erg 
tevreden  met de ontwikkelingen 
op de Vredeveldschool en 
verleent daarom ook de volledige 
medewerking om ervoor te 
zorgen dat we aan het eind van 
het schooljaar van dit predikaat 
af zijn. 
De verbeterpunten uit het plan 
van aanpak staan vermeld in de 
schoolgids. De schoolgids is 
binnenkort te vinden op onze 
website. 
 
Begeleiding  veranderingsproces: 
Om het plan van aanpak goed te 
doen slagen  is het belangrijk dat 
de ingevoerde veranderingen van 
de afgelopen jaren doorgezet 
worden. We noemen dit een 
veranderingsproces. We krijgen 
daarbij begeleiding van iemand 
die veel ervaring en kennis van 
veranderingsprocessen heeft. We 
houden u vanaf oktober  iedere 
maand op de hoogte van onze 
ontwikkelingen. 
 
Klasbord 
De groepsleerkrachten van de 
Vredeveldschool willen u als 
ouder/verzorger nog sneller en 
beter op de hoogte houden van 
het wel en wee van de groep. 
Met Klasbord denken we u  goed 
op de hoogte te kunnen houden 
van de activiteiten in het 
klaslokaal. 
Klasbord is de social media tool 
voor het onderwijs. Klasbord 
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maakt de communicatie tussen 
school en thuis leuk, gemakkelijk 
& veilig. 
Klasbord is een gesloten en 
veilige omgeving en dat is wel zo 
fijn! De leerkracht bepaalt wie de 
klas kan volgen en wat de 
interactiemogelijkheden zijn per 
bericht. De berichten uit de klas 
zijn alleen toegankelijk voor de 
volgers die door de leerkracht 
zijn geaccepteerd. 
 
Klasbord werkt in een aantal 
eenvoudige stappen: 
De leerkracht maakt een klas aan 
op Klasbord en verspreid een 
uitnodiging onder de ouders en 
betrokkenen rondom de klas. In 
de uitnodiging staat een unieke 
klascode. Ook staat er een 
omschrijving hoe u  de klas als 
ouder/verzorgerof leerling kunt 
volgen. 
 
Hoe gaat de aanmelding bij 
Klasbord? 
Als ouder/verzorger of 
betrokkene meldt u zich  aan via 
de Klasbord-website of via de 
Klasbord-app. Na registratie vult 
u  de unieke klascode in. Er wordt 
vervolgens een volgverzoek 
verstuurd naar de leerkracht. 
Wanneer de leerkracht uw  
verzoek accepteert hebt u 
toegang tot de berichten van de 
klas en ontvangt  u ieder bericht 
automatisch. Doordat de app een 
pushbericht genereert, ontvangt 
u als ouder/verzorger altijd een 
melding als er door de leerkracht 
een nieuw bericht wordt 
geplaatst. 
 
Nadere info volgt zo spoedig 
mogelijk. 
Mocht u vragen hebben over 
Klasbord dan kunt u terecht bij 
de groepsleerkrachten. 
 

 
Koffie-uurtje (2

e
 aankondiging) 

Dinsdag 20 september a.s. zal het 
eerste koffie-uurtje georganiseerd 
worden. 
Alle ouders/verzorgers/ 
belangstellenden zijn van harte 
welkom om in de personeelskamer 
een kofje koffie/thee te komen 
drinken. 
Tijdens dit koffie-uurtje kunnen 
ouders/verzorgers o.a.: 

 kennis met elkaar maken,  

 vragen stellen 

 info van de school 
ontvangen 

 voorstellen doen m.b.t. het 
schoolgebeuren 

Op dinsdag 20 september zal 
bovenschools directeur mevr. 
Christa van der Veen ook aanwezig 
zijn . 
U bent van harte welkom! 
 
 
Informatieavond (2

e
 aankondiging) 

Dinsdag 20 september organiseren 
de groepsleerkrachten een 
informatieavond. 
U krijgt deze avond in de klas van uw 
kind(eren) info over het reilen en 
zeilen in de groep. 
Ook wordt er in grote lijnen verteld 
wat uw kind(ren) dit schooljaar leert. 
 
De indeling is als volgt: 
18.30 – 19.00 uur groep 1-2 
19.00 – 19.30 uur groep 3-4 
19.30 – 20.00 uur groep 7-8 
20.00 – 20.30 uur groep 5-6  
U bent van harte welkom in de klas 
van uw kind. Maar u mag natuurlijk 

ook komen kijken in de andere 
klassen! 
 
Kalender 
Ook dit jaar ontvangt u een 
informatiekalender van de 
Vredeveldschool. Op dit moment zijn 
we nog in onderhandeling met de 
drukker over de prijs. We hopen 
binnen enkele weken u de kalender 
te kunnen overhandigen. 
 
 
Toestemming gebruik foto’s 
Ieder schooljaar zijn we wettelijk 
verplicht om te inventariseren of uw 
kind op de foto gezet mag worden 
én of we deze foto’s ook op de 
website mogen plaatsen. 
U ontvangt hiervoor, per mail,  een 
aparte brief. 
Indien u de brief niet retourneert 
gaan we ervan uit dat u het goed 
vindt dat uw kind op de website 
geplaatst mag worden. 
Het formulier voor vrijdag 30 
september a.s. graag inleveren bij de 
groepsleerkracht. 
 
 
Schoolreisje 
Maandag 26 september gaan we 
met alle kinderen naar Attractiepark 
Slagharen. 
Hiervoor heeft u per mail een 
informatiebrief ontvangen. 
We zoeken nog enkele chauffeurs en 
begeleiders. U kunt zich opgeven bij 
de groepsleerkrachten. 
Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u terecht bij juf José of juf 
Madelon.   
 

 

3Dkanjers Experience 
Juf Natasja is namens onze school 
naar een bijeenkomst van 3Dkanjers 
Experience geweest. 
De 3Dkanjers Experience is in 
essentie een ontdekkingsreis door 
de wereld van 3D-printen. Leerlingen 
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bouwen samen hun eigen 3D-printer 
en leren hier vervolgens zelf mee te 
werken. Zo ontdekken ze niet alleen 
hoe het werkt, maar ook waarom 
het zo werkt. Dat vraagt om een 
nieuwsgierige, onderzoekende 
en probleemoplossende houding. 
Een echte uitdaging dus. De 
3Dkanjers Experience is ook een 
reis voor de betrokken leerkrachten. 
De groepsleerkrachten  ervaren wat 
het vraagt om invulling te geven aan 
leerprocessen 
waarbij onderzoekend en 
ontwerpend leren centraal staan. 
Wij hebben als school ook een 3D 
printer gekregen en gaan daar, zo 
gauw we als team nog meer scholing 
hebben gehad, hier mee aan de slag. 
Jumbo “Sparen voor je school” 
Elke basisschool kan wel een 
steuntje in de rug gebruiken. 
Daarom stelt Jumbo voor deze 
‘Sparen voor je School’ actie onder 
de deelnemende basisscholen, per 
regio, een te verdelen budget 
beschikbaar. 
 
Waar gaan wij voor sparen? 
Wij kunnen nog aangeven waar we 
voor willen sparen. Daarom roepen 
wij alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers op om een mooi 
doel te bedenken. Alle ideeën m.b.t. 
spel- en leermateriaal zijn van harte 
welkom! 
 
Hoe kan ik sparen voor de 
Vredeveldschool? 
Tijdens de actieperiode ontvangt u  
bij iedere € 10,- een schoolpunt met 
een unieke code bij de volgende 
Jumbo-winkels: 

Jumbo Assen Kleuvensteeg 

Jumbo Assen Kroonwerk 

Jumbo Assen Nijlandstraat 
 

Op de  website  
www.jumbosparenvoorjeschool.nl 
kunt  u  heel eenvoudig uw  
schoolpunten toewijzen aan de 
Vredeveldschool 
 
Hoe meer schoolpunten de 
Vredeveldschool verzamelt, hoe 
groter het bedrag dat de school kan 
besteden aan spel- en 
leermaterialen. Aan het einde van de 
actie wordt per regio het 
beschikbare budget verdeeld over 
alle deelnemende scholen op basis 

van het aantal ontvangen 
schoolpunten. De hoogte van het 
bedrag per regio wordt gebaseerd 
op het aantal scholen in die regio. 
 
Andere scholen in Assen doen ook 
mee. In heel Assen is   € 17.000,00 te 
verdelen. Wij hebben nu  10 punten.  
U kunt dit zien wanneer u op 
onderstaande link klikt. Meer punten 
is meer geld om spaardoelen te 
realiseren. Helpt u mee? 
www.jumbosparenvoorjeschool.nl/ 
provincie/drenthe 
 
LEERLINGENRAAD 
Dinsdagmiddag 20 september komt 
de oude leerlingenraad voor de 
laatste keer bij elkaar. 
Daarna zal er een nieuwe 
leerlingenraad gevormd worden. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Deze week hebben we onze 
verjaardagskalenders afgemaakt. 
Eerst moesten we onszelf tekenen 
met een zwarte stift. Daarna hebben 
we de tekening ingekleurd met 
ecoline. Dit vonden we erg leuk om 
te doen! Nu kunnen we dus precies 
zien wanneer iedereen jarig is. En 
weet je? Volgende week hebben we 
ons eerste feestje in de klas:  
Jari wordt 4 jaar! 
 
Omdat het de hele week zo warm 
was buiten, hebben we 
dinsdagmiddag met alle groepen een 
waterfeest gehouden. Heerlijk 
samen spelletjes spelen,  we hebben 
er van genoten!  
 
Rondom het thema “Dit ben ik” 
hebben we al veel dingen geleerd. 
We zijn goed naar onszelf en 
anderen aan het kijken. Hoe zien we 
er eigenlijk uit? Welke lichaamsdelen 
hebben we allemaal en wat kunnen 
we er mee doen? Vraag de kinderen 
ook maar eens naar het versje en 
liedje dat we hebben geleerd. Dit 
kunnen ze vast heel goed vertellen. 
 
Volgende week breiden we het 
thema uit naar het thema Familie. 
We zouden het leuk vinden als de 
kinderen een babyfoto of 
geboortekaartje meenemen naar 
school. Deze kunnen we dan samen 
bekijken. Als jullie nog andere 
spullen hebben rondom het thema 

familie is dit ook altijd welkom. Dan 
kunnen we samen een mooie thema 
tafel inrichten. 
 
Binnenkort willen we echt gaan 
beginnen met de gym in het 
speellokaal. Willen jullie 
gymschoenen, voorzien van naam, 
meegeven aan de kinderen? Het zou 
fijn zijn als het schoenen zonder 
veters zijn.  

 
 
Groep 3-4  
Tijdens de eerste weken hebben we 
veel tijd besteed aan het leren 
kennen van elkaar en hoe we met 
elkaar om willen gaan. 
 
We merken dat we goed voor elkaar 
willen zorgen en elkaar graag willen 
helpen. Soms is het nog best lastig 
om elkaar goed te begrijpen, daarom 
doen we ook regelmatig spelletjes 
om op een leuke manier met elkaar 
te leren omgaan. 
 
Groep 3 is bezig geweest met de 
woorden ik, maan, roos en vis. Het 
gaat al heel goed! Komende week 
gaan we de woorden en de letters 
herhalen en zullen er nieuwe 
woorden bij komen. 
 

Groep 4 is vooral bezig met het 
plannen en het leren zelfstandig 
werken. Dit gaat steeds een beetje 
beter en zullen we de komende tijd 
blijven oefenen. 
 
Er zijn enkele moeders van onze 
school bereid gevonden om onze 
groep te helpen bij leeractiviteiten. 
Heel fijn, want daardoor kunnen er 
veel kinderen extra oefenen met 
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lezen, het leren van letters of een 
extra uitleg voor rekenen. 
 
Ook werken we vanaf deze week in 
een circuit, waarbij we allerlei 
verschillende leerspelletjes gaan 
doen.  
 
Denkt u aan de gymkleding op 
dinsdag? 
 
 
Groep 5-6 
De kinderen van groep 5/6 hebben 
vandaag een nieuwe  inlogcode  voor 
Bloon mee naar huis huis gekregen. 
Ook thuis kan er op Bloon geoefend 
worden. Bij Bloon oefenen we de 
woorden die  we bij spelling 
bespreken. 
Maandag is het controledictee! 
 
Aanstaande maandag hebben de 
kinderen een Aardrijkskunde toets. 
Groep 6 heeft hiervoor afgelopen 
maandag een kopie voor 
meegekregen naar huis. 
Groep 5 hoeft hier niets voor te 
leren thuis. 
 
Maandag 26 september gaan we op 
schoolreis. We maken hiervoor 
heldere afspraken in de groep. Zo 
wordt het voor iedereen een fijne 
dag! 
 
Volgende week besteden we extra 
aandacht aan de tafel van  5 (groep 
5) en de tafel van  8 (groep 6). 
 
Iedere donderdag gaan we naar 
gym. Graag op die dag een goede 
fiets, rugzak met gymkleding en 
gymschoenen mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
Nieuw….. 
In groep 7/8 zijn we dit schooljaar 
meteen van start gegaan: nieuwe 
agenda’s, nieuwe iPadprogramma’s, 
nieuw rooster én een nieuwe juf. De 
kinderen pakken het goed op; ze zijn 
enthousiast en betrokken!  
 
Gebruik agenda: 
Met het gebruiken van de agenda 
hopen we dat de leerlingen alvast 
leren hoe deze wordt ingezet op het 
voortgezet onderwijs. We proberen 
elke week een paar taakjes te 
plannen in de agenda. Dit kan het 
maken van een oefenblad zijn, maar 
ook het verzamelen van 
studiemateriaal. Zo hebben we 
bijvoorbeeld al blaadjes verzameld 
voor ons herbarium in wording! 
 
Op vrijdagmiddag hebben we muziek 
en drama op het programma staan. 
Juf Natasja was aangenaam verrast 
door het enthousiasme van de 
kinderen voor zowel muziek als 
drama! Genieten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakken: 
We zijn met Aardrijkskunde en 
Natuur bezig rondom het thema 
“Europa”. Voor taal en spelling zijn 
we begonnen aan blok 1. U kunt op 
www.kieskast.yurls.net op de tab 
“Woordenschat” zien hoe de 
kinderen werken aan de uitbreiding 
van hun woordenschat.  
Met rekenen hebben we eerst alle 
cijferende strategieën herhaald; 
onder elkaar rekenen, 
staartdelingen. En ook hebben we 
belangrijke vaardigheden rondom 
verhoudingen, procenten en 
breuken herhaald. Deze week zijn 
we gestart met Pluspunt blok 1.  
Op donderdagochtend gaat juf 
Sandra met de groep naar gym. 
 U bent al op de hoogte van de gang 
van zaken rondom de gym.  
 

Deze week zijn al veel ouders en 
kinderen bij ons op 
kennismakingsgesprek geweest. Dat 
waren fijne gesprekken.  
We hopen u volgende week te 
ontmoeten op de informatieavond. 
Juf Sandra en juf Natasja  zullen u 
dan een kijkje in de klas bieden. Als u 
vragen heeft of wilt overleggen over 
uw kind, dan kunt u daarvoor altijd 
bij ons terecht!”   
  
 

http://www.kieskast.yurls.net/

