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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- voorleeswedstrijd 
- Allerzielen 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 42: herfstvakantie  
Week 43: 25 okt. 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
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 
15 t/m 23 oktober: 
 Herfstvakantie 
24-10  Luizencontrole 
28-10 Kinderdisco  
03-11  Fietscontrole alle fietsen 
11-11 Schoolontbijt 
 
 
WIST U DAT? 

- Juf Lia naar Zweden is geweest? 
- Dat zij een heel mooi reisverslag 

heeft gemaakt? 
- U dit hieronder kunt lezen? 

 
Van zondag 9 oktober t/m woensdag 
12 oktober hebben 23 medewerkers 
van Primenius een bezoek gebracht 
aan onderwijsorganisaties in 
Zweden. 
Rondom Stockholm hebben we 
zowel kinderdagverblijven als 
scholen voor kinderen van 8-16 jaar 
bezocht; deze instellingen werkten 
met het Reggio Emilia concept. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten van dit Reggio Emilia 
concept zijn: 

- een kind heeft 100 talen om zich 
uit te drukken (tekenen, dansen, 
zingen, drama, kunst, etc.) 

- elk kind heeft de natuurlijke 
behoefte contact te maken met 
anderen, de wereld te ontdekken 
en zich te ontwikkelen (te leren) 

- de school is zo ingericht, dat aan 
die natuurlijke behoefte wordt 
voldaan en het kind wordt 
uitgedaagd tot onderzoek en 
experimenteren (de behoefte van 
het kind is hierin leidend). 

Wij zijn geïnspireerd geraakt en 
bespreken onze ervaringen in het 
team. 
Vervolgens gaan we kijken welke 
onderdelen we mogelijk kunnen 
inpassen om ons onderwijs nog 
boeiender en mooier te maken voor 
onze kinderen. 
 
 

WIST U DAT? 
- Juf Anneke naar Schotland is 

geweest? 
- Dat zij een reisverslag heeft 

gemaakt? 
- U dit hieronder kunt lezen? 

De afgelopen week zijn er in totaal 
10 medewerkers van de stichting 
naar Schotland geweest. We hebben 
in 2,5 dag 5 basisscholen bezocht in 
Glasgow en Edinburg.  Daarnaast 
hebben we uitgebreide voorlichting 
gehad van én een gesprek gevoerd 
met een ambtenaar van de Schotse 
overheid.  
Wat ons is opgevallen tijdens dit 
bezoek is het volgende: 
- Schotten benaderen elkaar heel 

positief 
- Dit is ook terug te zien in de 

school 
- Ze gaan uit van wat kinderen 

kunnen en niet van wat ze nog 
niet kunnen 

- Alles wat er in de school gebeurt 
wordt visueel gemaakt 

- De kinderen worden overal in 
betrokken 

- Er zijn veel onderwijsassistenten 
om de groepsleerkrachten te 
ondersteunen 

- Er is geen speciaal basisonderwijs 
Het waren zeer intensieve dagen, 
daardoor  hebben we in korte tijd 
veel aspecten gezien die we graag 
willen meenemen in ons dagelijks 
onderwijs. 
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VANUIT HET TEAM 
 
Voorleeswedstrijd   
Vandaag  was  het dan zover, de 
finale van de voorleeswedstrijd!  
Deze week  hadden we al de 
voorrondes in de klas en iedereen 
heeft super goed hun best gedaan!  
Onze finalisten waren ....  
 
 groep 3: Keano M. en Rosalie  
 groep 4: Damiën en Bryan  
 groep 5: Dani en Frishta  
 groep 6: Bianne en Malou  
 groep 7: Kirsten en Kaitlyn  
 groep 8: Samarijn en Sam  
 
In de volgende nieuwsbrief leest u 
meer over de finale en de finalist! 
 
Allerzielen 2 november 
Op 2 november is het Allerzielen. 
Een dag waar we binnen de  
katholieke traditie  extra aandacht 
besteden aan de mensen die ons 
dierbaar zijn en die we moeten 
missen. Op die dag hebben wij op 
school een speciale viering. Pastor 
Tolboom zal bij deze viering 
aanwezig zijn. Als voorbereiding 
hierop gaan we in gesprek met de 
kinderen over het leven en sterven 
van mensen. Alle kinderen mogen 
voor deze viering een klein glazen 
potje meebrengen. Deze gaan we 
versieren en er komt een 
waxinelichtje in. Dit lichtje zal ons de 
komende maanden op diverse 
momenten “licht geven”. Het wordt 
als eerste gebruikt in de viering van 
Allerzielen. De viering begint om 
08.45 uur. U bent van harte welkom 
om bij deze viering aanwezig te zijn. 
 

 
 
LEERLINGENRAAD 
Na de herfstvakantie zal de nieuwe 
leerlingenraad voor de eerste keer 
bijeen komen. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De oudervereniging organiseert op 
vrijdagavond 28 oktober een 
kinderdisco voor alle leerlingen (én 
hun broertjes/zusjes) van de 
Vredeveldschool. Binnenkort krijgen 

de kinderen een uitnodiging mee 
naar huis.Voor de duidelijkheid: Het 
is buiten schooltijd en het team is 
hierbij niet aanwezig. De school (het 
team) draagt dus GEEN 
verantwoordelijkheid. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op dit moment is er geen nieuws te 
melden vanuit de 
medezeggenschapsraad. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Wat gaan de weken toch snel 
voorbij. We hebben alweer 
herfstvakantie! De afgelopen week 
hebben we gewerkt rondom de 
kinderboekenweek. We hebben 
babyfoto’s bekeken van elkaar, maar 
ook van alle juffen. Wat een 
schattige baby’s allemaal zeg! Ook 
hebben we gekeken hoe we eruit 
zouden zien als we een opa of oma 
zijn. Grijze haren…. Rimpels in het 
gezicht… Hier moesten we stiekem 
best wel een beetje om lachen! 
Donderdagmiddag hebben we 
samen appelflappen gebakken. Wat 
hebben we toch goed 
samengewerkt! 
 

 
 
Nu gaan we eerst genieten van de 
welverdiende vakantie; een weekje 
lekker vrij van school. 
Een heel fijne vakantie en tot ziens 
op 24 oktober! 
 
Groep 4 t/m 8  
Tafelweken 
De tafels van vermenigvuldiging 
(keersommen) moeten uit het hoofd 
worden geleerd. Dat wil zeggen: de 
sommen uit de tafels moeten als 
'feit' in het geheugen van de 
leerlingen komen te zitten. Als het 
goed is, gebeurt dat in de loop van 
groep 4. Aan het einde van groep 5 
moet de klus in elk geval geklaard 
zijn. Bij de meeste leerlingen is voor 
het leren en het bijhouden van de 
tafels veel oefening nodig. Het 
maken van tafelsommen leidt 
bepaald niet vanzelf tot het kennen 

ervan. Kinderen zullen daarom 
bewust en doelgericht moeten 
oefenen om de sommen in hun 
geheugen te krijgen. Dit oefenen 
heet memoriseren. Dat kan thuis en 
op school.  
 

 
 
Op school gaan we er de komende 
weken extra aandacht aan besteden 
in de Tafelweken! Elke week staan er 
tafels centraal.  
 
In de week van 24 oktober:  
Groep 4:  tafel van 2 
Groep 5 t/m 8:  tafels  6 en 7 
 
In de week van 31 oktober:  
Groep 4:  tafel van 10 
Groep 5 t/m 8:  tafels  8 en 9 
 
In de week van 14 november:  
Groep 4:  tafel van 5 
Groep 5 t/m 8:  tafels 12 en 25 

 
Groep 5-6 
Voorleeswedstrijd 
Dat was een hele zit afgelopen 
woensdag!  
Alle 19 kinderen van groep 5/6 lazen 
voor. En hoé! Het ging super goed. 
Prachtige verhalen, erg goed 
gelezen! De jury had het er moeilijk 
mee. Op de foto zien we de 
voorleesbeurt van Armando. Op 
Klasbord kunt u meer foto’s vinden! 
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Engels 
Woensdag hadden we ook Engels. 
We gingen aan de hand van het 
liedje van Axwell-‘the sun is shining,: 
de volgende zinnen tellen: 
Sun is shining 
So are you 
I got news for you 
Dry your tears 
 
Spelling 
Na het signaaldictee van blok 2 
hebben we onze fouten goed 
bekeken. Heel veel kinderen oefenen 
ook thuis op Bloon! Mede daardoor 
ging het beter bij het controledictee 
van afgelopen donderdag. Het cijfer 
hiervan is te vinden in  Parnassys.  
Na de vakantie staat Blok 3 op  
Bloon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7-8  
  
Nieuwe kolk 
Groep 7/8 is dinsdag in het thema 
van de Kinderboekenweek naar de 
‘nieuwe Kolk’ geweest. Ze hebben 
hier o.a. theater gemaakt. Alle 
ouders hebben hier een mail over 
gehad met een linkje naar filmpje 
hiervan. Het was een super ochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


