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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- kinderboekenweek 
- schoolvoetbaltoernooi 
- klasbord 
- eigentijds onderwijs 
- iPad bestellen 
- Schade iPad melden 
- iPad Up-to-date  

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week41: studiereis 

Zweden 
Week 42: herfstvakantie  
Week 43: dinsdag  25-10 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week41: studiereis 
                 Schotland 
Week 42:herfstvakantie  
Week 43: 25-26-27 okt. 

 
 
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 
05 t/m 16 oktober: 

Kinderboekenweek 
09 t/m 14 oktober: 
 Juf Lia en juf Anneke 

afwezig i.v.m. studiereis 
11-10  Juf Marieke afwezig i.v.m. 

training individuele 
leerlijnen.  

12-10  iPads  worden ge-updated 
15 t/m 23 oktober: 
 Herfstvakantie 
24-10  Luizencontrole 
03-11  Fietscontrole alle fietsen 
11-11 Schoolontbijt 
 
WIST U DAT? 
- Juf Malon dinsdag 11 oktober juf 

Marieke vervangt? 
- De website 

www.vredeveldschool.nl 
helemaal up-to-date is? 

- De schoolkalender bij de drukker 
ligt? 

 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Kinderenboekenweek  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toneelstuk 
Wat was het prachtig!  
De leerkrachten speelden het  
toneelstuk “ Roodkapje en haar zieke 
voorleesoma”. 

 
 

 

Tentoonstelling 
In de groepen wordt al van alles 
gemaakt voor de tentoontstelling.  
Op vrijdag 14 oktober zijn alle 
ouders/verzorgers van harte 
uitgenodigd om onze 
schooltentoonstelling te komen 
bewonderen! We zijn al hard bezig 
om alles voor te bereiden. 
Vanaf 11:30 uur bent u van harte 
welkom. Daarna mogen de kinderen 
hun eigen gemaakte spulletjes mee 
naar huis nemen. 
 
Voorleeswedstrijd 
Op woensdag 12 oktober vinden in 
de groep 3 t/m 8 de voorrondes 
plaats voor de voorleeswedstrijd.  
De kinderen zijn al hard aan het 
oefenen met het lezen. Natuurlijk 
mogen de kinderen ook thuis nog 
extra oefenen! Op vrijdag 14 oktober 
is de finale! We starten dan om 
09:00 uur. Alle ouders/verzorgers 
zijn van harte welkom! 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
De meisjes van groep 5, 6 en 7 
hebben afgelopen woensdag 
meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi. 
Wat werd er goed gestreden.  De 
sfeer was goed, ieder wedstrijd ging 
het beter! 
Dames, knap gedaan!  

 
 
 
 
 
Klasbord 
In alle groepen zijn we gestart met 
klasbord. We zouden het leuk vinden 
als alle ouders/verzorgers de groep 
van hun kind gaat volgen. Heeft u 
geen code ontvangen of lukt het 
aanmelden niet? Kom gerust bij ons 
langs. 
 
 
 
 
 

http://www.vredeveldschool.nl/
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Social Media 
Zoals in de vorige nieuwsbrief 
vermeld is onze website inmiddels 
geheel up-to-date. U vindt hier 
allerlei informatie, nieuws, foto's, 
protocollen en diverse documenten. 
Ook de agenda is tot en met het eind 
van dit kalenderjaar bijgewerkt.  
Daarnaast vindt u links onderaan de 
website een koppeling naar de social 
media platforms Facebook en 
Twitter.  Middels deze platforms 
kunnen we u nóg beter en nóg 
sneller informeren over diverse 
lopende zaken binnen de school.  
Ons twitteraccount is up-to-date, 
onze Facebook pagina volgt z.s.m. 
Natuurlijk hopen we dat zoveel 
mogelijk ouders ons zullen volgen 
en/of onze Facebook pagina liken.             
U kunt onze social media bezoeken 
via de website of middels 
onderstaande namen: 
Twitter: @Vredeveldschool 
Facebook: Vredeveldschool Assen 
 

 
 
Eigentijds onderwijs: 
Onze kinderen groeien op in de 
informatiemaatschappij. 
Wat betekent dit voor het 
onderwijs? Uit ervaring is gebleken 
dat digitale middelen het onderwijs 
kunnen ondersteunen. 
Oefensystemen zoals de Rekentuin 
en Taalzee zijn afgestemd op de 
kinderen waardoor ze erg 
gemotiveerd zijn om deze te 
gebruiken. 
Een digitale leerlijn zorgt ervoor dat 
kinderen meer zelf kunnen beslissen. 
Deze middelen maken een andere 
wijze van lesgeven mogelijk; 
de leerkracht geeft een korte 
instructie en heeft leergesprekken 
met de kinderen met een duur en 
frequentie die afgestemd is op de 
behoefte van het kind. 
 
Kinderen kunnen zich als expert 
aanmelden in het systeem en helpen 
elkaar. 

 
Er wordt echter ook nog steeds 
gewerkt met concrete materialen, 
zoals: papier, puzzels, blokken, 
dobbelstenen en bijvoorbeeld een 
litermaat. 

 

 
 
iPad bestellen: 
Digitale middelen kunnen het 
leerproces van de kinderen en het 
onderwijs ondersteunen. Daarom 
heeft onze  stichting een systeem 
waarbij de ouders tegen 
gereduceerd tarief en in termijnen 
een iPad kunnen verkrijgen voor 
gebruik op school en thuis. We 
willen alle kinderen op alle scholen 
van de stichting deze kans geven.  
 
Er zijn 2 manieren om een iPad met 
korting te bestellen. 
Huidige prijs per  4-10-2016 
iPad air 2 32GB WIFI €386,32 incl. 
12% korting 
 
(1) Via de Educatiestore  van onze 
leverancier 
In de Store kunt u een iPad air 2 
32Gb WiFi aanschaffen met 12% 
korting, 3 jaar garantie en een gratis 
beschermhoes (alleen in de kleur 
zwart). 
U dient bij het bestellen direct in de 
webshop af te rekenen. De iPad en 
beschermhoes worden bij u thuis 
afgeleverd. 
Klik hier om naar de webshop te 
gaan. 
 
 
 
(2) Via de schooldirecteur is het 
mogelijk een iPad te bestellen met 
gespreide betaling of met betaling 
per factuur. 
De mogelijkheden zijn:  vier  
jaarlijkse termijnen per 

automatische incasso, per factuur 
ineens of per factuur in vier  
jaarlijkse termijnen. 
Op deze manier kunt u een iPad 
aanschaffen als u gebruik maakt van 
bijvoorbeeld de participatieregeling. 
De kosten voor gespreide betaling 
worden niet aan u doorbelast. De 
iPad en beschermhoes worden bij u 
thuis afgeleverd. 
 
Meer info en/of bestellen kan via: 
https://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad 
 
Up-date iPads  
Woensdagmorgn  12 oktober komen 
ICT-er Jeroen en juf Natasja bij ons 
op school om alle iPads (dus ook van 
de kinderen zelf) te up-daten. 
Zorgt u ervoor dat uw kind zijn/haar 
iPad ook meeneemt naar school? 
 
Schade aan, bij stichting gekochte,  
iPad? 
Alle schade kunt u doorgeven via de 
stichting Primenius. 
https://www.primenius.nl/ipad/scha
de 
Na het invullen van het 
schadeformulier wordt u op de 
hoogte gebracht van de afhandeling. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging én 
Medezeggenschapsraad 
Donderdagavond 3 november staat 
er een bijeenkomst gepland voor  
alle leden van oudervereniging, 
medezeggenschapsraad en het 
team.  
Er wordt dan gesproken over o.a. 
visie (waar willen wij heen als 
school),  samenwerking, gedeelde 
verantwoordelijkheid, 
ouderbetrokkenheid en activiteiten 
gedurende het schooljaar 
 
MR 
Afgelopen donderdag zijn de MR 
leden voor de eerste keer bij elkaar 
geweest om de verwachtingen van 
dit jaar te bespreken. De leden zijn 
Maureen (moeder van Kirsten gr 7), 
Marjan (moeder van Bianne gr 6), juf 
Sandra en juf Elise. 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis66nNncjPAhXEvBoKHQpvBCcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/456271005973994285/&psig=AFQjCNEYOpvW-rxF_qZYgHQhtafKmZWBrw&ust=1475913795474495
http://educatiestore.nl/primenius
http://educatiestore.nl/primenius
http://www.educatiestore.nl/primenius
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
https://www.primenius.nl/ipad/schade
https://www.primenius.nl/ipad/schade
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VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Allereerst heten wij Alle en Jayden 
welkom op onze school! Zij zijn 
(bijna) 4 jaar en komen vanaf 
volgende week alle dagen bij ons in 
de klas. Wij wensen jullie veel plezier 
in onze groep!  
 
We zijn gestart met de gymlessen in 
het speellokaal. Voor de veiligheid 
en hygiëne, zouden we het fijn 
vinden als alle kinderen 
gymschoenen op school hebben. 
Graag makkelijke instappers, of 
schoenen met klittenband, zodat de 
kinderen ze zelf goed aan kunnen 
krijgen. Alvast bedankt. 
 

  
 
Herfst, herfst wat heb je te koop? 
Wel duizend kastanjes op een hoop. 
Daar kunnen wij wel iets mee!! Nog 
een bolletje wol van oma en weven 
maar. We weven allemaal een eigen 
spinnenweb. En dat is geen 
eenvoudig klusje. Er lopen hierdoor 
wel kriebelspinnen door onze klas. 
Brrrr.....Je bent gewaarschuwd! 
 
Maar de herfst heeft meer dan 
alleen maar kastanjes de klas 
ingeblazen. Daar lagen ineens 
boeken in onze klas. Hele leuke 
prentenboeken van Appie en opa en 
het prinsesje Arabella en omi. Wie 
heeft deze mooie boeken langs 
gebracht?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oh ja, het was Roodkapje die haar 
mandje vol had met mooie boeken 
voor alle klassen. 
 

 
 
De hele school heeft mogen 
genieten van een geweldige opening 
van de Kinderboekenweek. We 
keken met ons allen naar een 
toneelstuk van 'Roodkapje en haar 
zieke voorleesoma'. Alle juffen 
deden mee aan het toneelstuk. Ze 
waren bijna onherkenbaar. Wat 
heeft het publiek goed opgelet, 
meegedaan en erg gelachen. Hierbij 
is de kinderboekenweek van start 
gegaan. We hopen vele opa's en 
oma's binnen onze school te zien. En 
dan vooral dansend en springend. 
Want ze blijven 'Voor altijd jong!' 
 
Groep 3-4  
De komende twee weken werken we 
veel over het thema van de 
kinderboekenweek “voor altijd 
jong”. We gaan hierover lezen, 
zingen, werken en creatief bezig zijn. 
 
Groep 3 
We leren deze week het woord oog 
en daarna ronden we kern 2 af met 
een toets. We beginnen met een 
nieuw blok van rekenen. Het thema 
is verzamelen. Er is aandacht voor 
het erbij tellen t/m 10 en het 
splitsen van getallen. 
 

 
 

 
 
Groep 4 

We ronden spelling af met een 
dictee. Dat gaat over de 
klankwoorden met nk  ng  aai  ooi  
oei en de weetwoorden met ou en 
au. 

 
 
 
 
 
 
 

Met taal oefenen we met luisteren 
en praten en we spelen met 
woorden. Rekenen start met een 
nieuw thema: speurneus pienter. We 
leren te werken met sprongen op de 
getallenlijn t/m 100 en optellen, 
aftrekken, verdubbelen t/m 20. 
 
Groep 5-6 
Kinderboekenweek 
We hebben twee nieuwe boeken 
gekregen! Ook juf had een nieuw 
boek gekocht. 
Boeken die iets te maken hebben 
met het thema van 
KINDERBOEKENWEEK. Dus over een 
oma die ontsnapt `Oma ontsnapt` en 
een een opa die op de vlucht gaat: 
`Opa vlucht`. Zo blijf je wel jong. 
Ook het kinderboekenweek 
geschenk hebben we gekregen.  
“Oorlog en Vriendschap”van Dolf 
Verroen. Bijzondere boeken die ons 
veel leesplezier, gespreksstof en 
informatie geven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatief 
Boekenmannetjes, web timmeren en 
weven, perspectief tekening, 
vingerhaken en diverse 
stelopdrachten! Razend druk zijn we.  
 
Rekenen 
Graag ook thuis oefenen:  
Groep 5:  Tafel van 6. 
Groep 6:  Tafel van 7 en 9. 
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Spelling: 
De kinderen kunnen thuis  ook op 
BLOON oefenen! 
 
Groep 7-8  
Hulp gevraagd voor aanstaande 
dinsdagochtend:  
-workshop Kinderboekenweek in de 
Nieuwe Kolk: 
Welke ouders willen met ons mee 
naar deze workshop voor groep 7-8? 
We vertrekken om 08.30 uur op de 
fiets naar de Nieuwe Kolk en 
vertrekken daar rond 11.45 uur 
weer. Als u alleen maar kunt 
meefietsen (heen of terug) dan is dat 
ook heel fijn!  
Graag opgeven bij juf Natasja 
(natasja.smit@primenius.nl).  
 

 
Natuur:  
Groep 7-8 heeft tijdens een les over 
bedreigde diersoorten in Nederland, 
gekeken naar de otter. De opdracht 
van die les was om te onderzoeken 
of de otter in de omgeving van Assen 
zou kunnen worden uitgezet om 
daar te overleven. De leerlingen 
dachten dat het Balloërveld 
daarvoor erg geschikt zou zijn. Met 
deze conclusie hebben we contact 
gezocht met de boswachter. Deze 
was erg geïnteresseerd in ons 
onderzoek en hij nodigde ons uit om 
met hem een natuurtocht over het 
Balloërveld te doen. We zullen 
binnenkort een afspraak maken. We 
hopen dat er ook een aantal ouders 
mee willen gaan!  
 
Kinderboekenweek:  
We zijn druk bezig met projecten die 
te maken hebben met de 
Kinderboekenweek. Op 
www.kieskast.yurls.net en 
www.jufn.blogspot.nl. kunt u zelf 
meekijken. Het boek dat in onze klas 
centraal staat is “Familiegeheim” van 
Caja Cazemier en Martine Letterie. 
Dit boek is in 2012 bekroond door de 
Nederlandse Kinderjury.  
 

Klasbord: 
U kunt via de app Klasbord af en toe 
even een kijkje nemen in de klas. Juf 
Natasja heeft u vorige week 
daarover een mail gestuurd. Bent u 
ook al online? Mocht dit niet lukken 
dan kunt u contact opnemen met 
één van de juffen.  
 
Aardrijkskunde: 
We werken de komende weken aan 
het thema 'Nederland Waterland'. 
Via onderzoeksvragen zullen de 
kinderen (in duo's) antwoord 
proberen te vinden op vragen over 
watermanagement in Nederland 
(rivieren, zee & polders).  
 
Met taal, spelling en rekenen zijn we 
aan blok 2 begonnen van de 
betreffende methodes.  
 
ICT-oefenmogelijkheden: 
De kinderen kunnen thuis hun 
spellingwoorden oefenen op 
bloon.nl. 
Rekenen kunnen de leerlingen 
oefenen (automatisering) op 
www.rekentuin.nl en voor 
Begrijpend lezen is er de 
mogelijkheid om via nieuwsbegrip.nl 
ook extra te oefenen.  
Op de digitale weektaak (app 
Klasseplan) kunt u ook thuis 
meekijken naar de taken die uw kind 
op school heeft.  
Via de app Showbie kunnen de 
leerlingen hun digitale leerproducten 
aan de leerkrachten aanbieden. En 
andersom kunnen de leerkrachten 
(digitale) oefeningen aanbieden via 
Showbie. Het is mogelijk om een 
speciale ouderinlog voor Showbie te 
krijgen. Als u dit graag wilt dan kunt 
u daarvoor terecht bij juf Natasja.  
 

mailto:natasja.smit@primenius.nl
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