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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 04 

 
23-09-2016 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Schoolreisje 
- Info-avond 
- Koffie-uurtje 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 39: 27 september 
Week 40: 04-05 okt. 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 39:  26 t/m 29 sept. 
Week 40: 3 t/m 5 oktober 

 
 
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 
 

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. (Op 
verzoek van JOGG 
verplaatst naar andere 
datum) 

03-10 Bovenschoolsdirecteur 
Christa van der Veen ’s 
morgens aanwezig 

05 t/m 16 oktober: 
Kinderboekenweek 

 

AFSPRAAK VAN DE WEEK 

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. 
 

Afspraak van week 39: 
Bovenstaande  afspraak gaat steeds 
beter werken daarom stellen we 
deze afspraak nog een week  
centraal. 
 
WIST U DAT? 

 We genoeg vrijwilligers hebben 
voor schoolreisje? 

 We daar heel blij mee zijn? 

 Juf Anneke en juf Lia in  week 41 
op studiereis zijn? 

 Dat u daar nog een brief met 
nadere informatie over krijgt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT HET TEAM 
 
WE GAAN MAANDAG OP 
SCHOOLREIS!!!!!!!!!  
 
Er zijn voldoende aanmeldingen 
binnengekomen om uw kinderen te 
vervoeren naar Slagharen. En ook 
zijn er voldoende begeleiders voor 
de jongste groepen. Heel fijn dat er 
zoveel hulp is aangeboden. 
Geweldig!  
 
Denkt u aan het volgende?  
-  kinderen worden a.s. maandag 26 
september om 08.30 uur in de groep 
verwacht, we vertrekken om 09.00 
uur  
-  eigen stoelverhoger meegeven als 
uw kind die gebruikt 
-  rugzak met. broodje, lekkers etc.  
-  makkelijk zittende kleding  
-  als uw kind bepaalde etenswaren 
niet mag, even doorgeven aan de 
leerkracht  
-  we zijn om 16.00 uur weer terug 
op school (uw kind wordt bij 
aankomst eerst in de eigen groep 
gebracht, waarna de leerkracht met 
de leerlingen naar buiten komt).  
 
De kinderen krijgen op het park, 
tijdens de lunch, een patatje en een 
snack aangeboden! 
 
We maken er een onvergetelijke dag 
van!  
 
Informatie-avond: 
Op de informatieavond waren er 
vooral in de midden- en bovenbouw 
veel ouders aanwezig. In groep 1-2 
waren er jammer genoeg maar drie 
ouders en in groep 3-4 echter maar 
één ouder. Alle ouders hebben info 
gekregen hoe we dit jaar met de 
kinderen gaan werken en wat er dit 
jaar aan bod komt in de klas. Het 
was erg mooi om te zien dat er een 
duidelijke doorgaande lijn is binnen 
de gehele school.  
De aanwezige ouders waren erg 
tevreden over de informatie op deze 
avond. 
 
Koffie-uurtje: 
We hebben afgelopen 
dinsdagmorgen een prettig en zinvol 
koffie-uurtje gehad. We zijn dieper 
ingegaan op de inhoud van de 
website én hoe we de 
ouders/verzorgers meer en beter 
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kunnen betrekken bij de school en 
bij de activiteiten. 
Afgesproken is dat dit onderwerp 
meegenomen gaat worden in het 
plenaire overleg tussen OV-MR-
Team. Er is geopperd om 
intekenlijsten met daarop alle 
activiteiten van het schooljaar rond 
te laten gaan. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen dinsdag hebben we een 
bijeenkomst gehad met de (oude) 
leerlingenraad. We hebben het 
afgelopen jaar geëvalueerd en zijn 
tot de conclusie gekomen dat: 

 De kinderen het als  heel erg leuk 
en zinvol hebben ervaren 

 De kinderen van mening zijn dat 
een leerlingenraad moet blijven 
bestaan 

 Er goed geluisterd wordt naar de 
inbreng van de leerlingenraad 

 De leerlingenraad zelf zorgt voor 
opvolgers 

 Dat zij dit voor volgende week 
vrijdag rond hebben. 

 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Namens het team zijn  Marieke 
Hubers en Madelon Allemekinders 
de  aanspreekpunten voor de OV. Zij 
zullen, per toerbeurt, ook bij de 
vergaderingen aanwezig zijn. 
 
Medezeggenschapsraad 
Namens de leerkrachten zullen Elise 
Eijsbergen en Sandra Poppen-
Horstman plaats nemen in de MR. 
Maureen Boxelaar en Marian van 
der Werf vertegenwoordigen ook dit 
jaar de ouders. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
 
 
Groep 3-4  
We blijven werken aan de sfeer in de 
groep: hoe gaan we met elkaar om? 
Wat is fijn om te horen of om te 
doen? Wanneer hoor je bij een 
groep? Etc. Dit gaat al steeds beter. 
Ook blijven we oefenen in het 
luisteren naar elkaar en naar de 
instructie, en aandachtig werken in 
de groep.  
 

Rekenen groep 3: 
We gaan blokjes op verschillende 
manieren bouwen. We gaan verder 
met het tellen en benoemen van 
hoeveelheden en tellen t/m 12. 
 
Lezen groep 3 
We kennen al de woorden: ik, maan, 
roos, vis, sok, aan, pen, en. 
Komende week beginnen we in een 
nieuwe kern en gaan we nieuwe 
letters en woordjes leren. 
 
Rekenen groep 4: 
We oefenen met hoeveelheden t/m 
53 en klokkijken met het hele en 
halve uur. We oefenen met 
sprongen van 2 en 10 en we gaan 
routes aflezen op een kaart. 
 
Spelling: 
We leren klankwoorden met –nk en 
weetwoorden met au. 
 
Groep 5-6 
 
Leerlingenraad 
De nieuwe vertegenwoordigers van  
groep 5/6 zijn  Dani en Sallah’din! 
Succes jongens! 
De verkiezing werd georganiseerd 
door Bert en Bianne. Bedankt! 

 
Er waren vijf kinderen van groep 6 
die zich verkiesbaar stelden!  
Toppers!  

 
Op de foto ziet u dat Dani (groep 5) 
wordt gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appelmoes! 
 

Woensdag rook het heerlijk in onze 
groep. We hebben appelmoes 
gemaakt. Die  smaakte toch anders 
dan uit een potje. De pan was echter 
vlot leeg! 
 
Tafels oefenen 
We besteden de komende week 
extra aandacht aan: 
Groep 5: tafel van 4 en 5. 
Groep 6: tafel van 6 en 8.  
 
Topografie 
Groep 6 heeft a.s. woensdag de 
eerste ‘topotoets’. We moeten alles 
van onze eigen provincie weten! 
Succes allemaal! 
 
Hamers 
Voor een creatieve opdracht hebben 
we op donderdag 29 september 
hamers nodig. 
Wie thuis een hamer heeft mag hem, 
mits veilig, meebrengen naar school. 
Het liefst wel een kleine hamer. 
 
Klasbord 
Alle ouders hebben, via de mail, een 
inlogcode ontvangen voor Klasbord.  
 
Groep 7-8  
 
Schoolvoetbal 
Een aantal dames van groep 6/7/8 
doet mee met het 
schoolvoetbaltoernooi op 
woensdagmiddag 5 oktober! De tijd 
en locatie volgen nog. Natuurlijk 
hopen we dat veel mensen ze komen 
aanmoedigen! 
 
Kinderpostzegels 
De kinderen mogen vanaf  volgende 
week woensdag 28 september op 
pas met de kinderpostzegels. De 
kinderen groep 7/8 zijn daarom 
deze dag om 12.00 uur vrij. 


