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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 12  

 
25-11-2016 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Verslag koffie-uurtje 
- Sinterklaas  
- Fiets(her)controle 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 48: 29 november 
Week 49: 6-7 december 
Week 50: 13 december 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 48: 28-29-30 nov.         

en  2 dec 
Week 49: 6-7-8 dec. 
Week 50: 12-13-14 dec. 

 
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 
27-11 Gezinsviering katholieke 
 kerk gaat NIET door 
28-11 Schoen zetten, alle klassen 
28-11 Kinderen mogen schoen 
 zetten 
28-11  Bovenschools directeur 
 Christa van der Veen 
  ’s middags op school 
28-11 Juf Madelon afwezig 
28-11 Juf Malon in groep 1-2 
29-11 Groepsbespreking 
30-11 Juf Sandra ouderschaps-
 verlof 
30-11 Juf Malon in groep 7-8 
01-12 Juf Malon in groep 7-8 
01-12 Juf Madelon werkt in 
 groep 1-2 
02-12 Sinterklaas op school 
08-12 Hercontrole fietsen door 
 VVN 
12-12 Bovenschools directeur 
 Christa van der Veen 
  ’s morgens op school 
13-12 Koffie-uurtje voor alle 
 ouders/verzorgers 
13-12 Begin  inpakken voor 
 verhuizing 
20-12 Kerstviering op school, 

aanvang 08.45 uur. Ouders 
welkom! 

20-12 i.v.m. Kerstdiner zijn  
leerlingen  om 12.00 uur 
VRIJ 

20-12 ’s avonds Kerstdiner op 
  school 
21-12  Laatste schooldag in huidig 
 gebouw 
22-12 Begin  Kerstvakantie 
 
 
WIST U DAT? 

 We woensdag jl. een koffie-
uurtje hebben gehad? 

 We deze week weer in het 
“Dagblad van het Noorden” 
hebben gestaan? 

 Er daar per abuis vermeld staat 
dat we een openbare school zijn? 

 We proberen om volgende week 
met de kinderen naar de nieuwe 
school te gaan? 

 Juf Elise vandaag 
ouderschapsverlof heeft (gehad)? 

 Zij ook op vrijdag 9 december 
ouderschapsverlof heeft? 

 Juf Sandra woensdag  
30 november en donderdag  
1 december ouderschapsverlof 
heeft? 

 Juf Malon haar dan vervangt? 

 Juf Madelon daarom op 
donderdag 1 december in groep 
1-2 werkt? 

 Juf Malon op maandag 28 
november in groep 1-2 werkt 
i.p.v. donderdag 1 december? 

 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Koffie-uurtje: 
Er waren 7 ouders bij het koffie-
uurtje aanwezig. 
We hebben o.a. gesproken over: 
- Media-aandacht n.a.v. 

inspectierapport 

 We zijn de laatste weken 
veel in het nieuws geweest. 

 Voor de meeste ouders was 
het nieuws “oud nieuws” 

 Veel positieve reacties van 
ouders, andere basisscholen  
en van totaal onbekenden 

 Hartverwarmend! 
- Nieuwe school 

 nieuw meubilair is besteld 

 nieuw meubilair wordt 
geleverd in week 51 

- VVN zorgt op maandag 9 en 
dinsdag 10 januari voor 
vrijwilligers om 
verkeersveiligheid in goede 
banen te leiden 

- Verhuizing: 

 in groepen alles inpakken 

 sorteren van materialen 

 bieb wordt ingepakt door 
biebouders 

 ouders hebben ruimte voor 
opslag toegezegd 

 de lessen voor de kinderen 
zullen zoveel mogelijk 
gewoon doorgaan 

 
Sinterklaas 
Op vrijdag 2 december zullen 

Sinterklaas en zijn Pieten een 

bezoekje brengen aan onze school. 

We verwachten dat zij rond  

08.30 uur  bij onze school zullen 

aankomen dus wees allen op tijd!  

Na de aankomst en het welkom 

heten buiten op het plein vieren wij 

met onze eigen groepen het feest in 

de klas. Tijdens de aankomst buiten 

is iedereen natuurlijk van harte 

welkom om te komen kijken! 
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De kinderen mogen zelf fruit en 

drinken mee nemen, de bovenbouw 

uiteraard ook brood voor de lunch.  

 

Op maandag 28 november mogen 

alle kinderen van onze school hun 

schoen zetten! Vergeet je schoen 

dus niet mee te nemen aanstaande 

maandag! De afgelopen jaren 

kregen we ‘s nachts zomaar bezoek 

van de rommelpiet. Dit jaar komt hij 

de school niet in hoor, we houden 

het extra in de gaten!  

 
Advent en Kerst 
Op 4 maandagen (vanaf 28 
november)  vieren  we in iedere 
groep Advent. We bereiden ons voor 
op Kerst. Het feest van het het licht! 
 

 
 
Kerstviering: 
Op dinsdag 20 december is er een 
kerstviering op school.  
Deze start om  08.45 uur. Hierbij 
nodigen wij alle ouders/verzorgers  
van harte uit! 
 
Fiets(her)controle VVN 8 december 

 
Bij een fiets(her) controle wordt de 
fiets gecontroleerd op de wettelijke 
eisen én op de eisen die Veilig 
Verkeer Nederland stelt. De 'VVN-
eisen' zorgen voor extra veiligheid. 
Een fiets die naast de wettelijke 
eisen ook voldoet aan de 'VVN-eisen' 
mag een OK-sticker voeren. U kunt 
zelf thuis de fiets al even checken. 
Dit kan aan de hand van het 
formulier “Fietscontrole” dat als 
bijlage met deze nieuwsbrief 
meegestuurd is. Donderdag 8 
december moet de fiets in orde zijn. 
De veiligheid van uw kind gaat toch 
voor alles! 
  

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Een week vol met feestjes! Wat 
hebben we genoten van het 
verjaardagsfeestje van juf Madelon.  
Zie hier, op de foto, het feestteam. 
 

 
 
De bakpieten hebben het druk gehad 
met een taart bakken, samen met juf 
Madelon. Maar de taart is goed 
gelukt  We hebben er met de hele 
klas van mogen smullen mmmm.. 
En daarna zaten we in de bioscoop 
en keken we naar de film ‘Het paard 
van Sinterklaas’. 
Juf Madelon is goed verwend en 
voelde zich heel erg jarig die dag. 
Dank jullie allen!  
 
Groep 1/2 weten nu heel goed hoe 
je een heerlijke taart kunt bakken. Zij 
kunnen Wellespiet (de bakpiet) van 
het Sinterklaasjournaal hier heel 
goed bij helpen. Daarom hebben wij 
het recept van de aardbeien met 
pepernotentaart in onze 
klassenschoen gestopt. Zal 
Wellespiet het recept uit de schoen 
halen en  deze goed gaan doorlezen?  
Dan weten we zeker dat de taart 
voor Sinterklaas zijn verjaardag zal 
lukken!  
 
En er was nog iemand jarig deze 
week, Dagmar van groep 2 is 6 jaar 
geworden. Van harte gefeliciteerd 
Dagmar!  
 
In de klas wordt er hard gewerkt 
door onze hulppieten. Er is zelfs een 
bakkerij in de klas, waar taarten, 

pepernoten en cupcakes worden 
versierd en gebakken.  Ook de 
watertafel is gevuld met water. De 
stoomboot van Sint kan op volle 
toeren de kadootjes naar alle 
kinderen op de kade langs brengen. 
Wat wordt er heerlijk gespeeld en 
hierdoor ook weer zoveel geleerd 
door onze hulppieten. Deze pieten 
zullen vast slagen voor hun 
Pietendiploma! Kanjers, dat zijn 
jullie! 
 
Groep 3-4  
Groep 3 leert de woorden b-o-s en 
 t-a-k.  
24 november hebben  we de toets 
van rekenen blok 3 gemaakt  en gaan 
we verder met blok 4. 
 
Groep 4 begint met het nieuwe 
thema van taal:  Blok 3 Reizen. 
Met spelling leren we klankwoorden 
met rf rg rk rm en rp en 
weetwoorden met z. 
24 november hebben  we de toets 
van rekenen blok 3 gemaakt en gaan 
we verder met blok 4. 
 
Vrijdag 2 dec : SINTERKLAASFEEST 
De hele week zullen we veel tijd 
besteden aan het zingen, knutselen 
en praten over Sinterklaas. 
 
Groep 5-6 
Tafelweken zijn afgerond! Bert 
maakte onderstaande  foto!  
Groep 5-6 is de eerste  groep die het  
groepsdoel gehaald heeft. 
De tafels  van 6, 7, 8, 9 ,12 en 25 
kennen we nu al heel goed. Een 
aantal kinderen oefent de komende 
weken nog even door.   
De tafelweken komen vast ook dit 
schooljaar, nog een keer voorbij!  
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Mediawijheid 
Deze week hebben we gesproken 
over wat Mediawijsheid is. Hoe ga je 
goed om met sociale media, hoe ga 
je om met de woorden en de 
plaatjes  die je op internet 
tegenkomt. Het waren intensieve 
gesprekken. We hebben in de groep 
heldere afspraken gemaakt over hoe 
je reageert op een flmpje van 
iemand op  bijvoorbeeld  Musical.ly.  
 
Sinterklaas 
Maandag hebben we allemaal een 
brief van Sinterklaas gekregen. We 
hebben een lootje getrokken. 
Volgende week vrijdag 2 december 
moeten we de suprise  meebrengen! 
Dat wordt vast een mooi feest! 
 
Toneel 
Aan de hand van een woordlijst 
rondom thema Sint, maken de 
kinderen in groepjes een 
toneelstukje. Op maandag 5 
december gaan we ‘s middags de 
toneelstukjes opvoeren aan de 
groepen 1/2 en 3/4 . 
Dat vraagt heel wat van ons. 
Samenwerken, overleggen, rollen 
verdelen, een script maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
In de afgelopen week hebben we 
meegedaan met de 
MediaMastersweek. MediaMasters 
is een gratis interactieve game die 
scholen een kans biedt om op een 
toegankelijke en uitdagende manier 
met media in de klas aan de slag te 
gaan. Spelenderwijs leren de 
leerlingen meer over de kansen en 
de gevaren die media bieden. De 
game werd gespeeld tijdens de 
Week van de Mediawijsheid (18 t/m 
25 november 2016) gedurende één 
uur per dag.  
Elke speldag start met een korte 
aflevering op het digibord. Daarnaast 
gaan de leerlingen zowel in de klas 
als thuis aan de slag met zogeheten 
MediaMissies. Dit zijn vragen en 
opdrachten die te maken hebben 
met thema’s op het gebied van 
mediawijsheid. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn sociale media, 
informatievaardigheden, 
programmeren, cyberpesten, 
vloggen en online samenwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opdrachten moesten 
kinderen overleggen, samenwerken, 
zelf media maken, media 
interpreteren en nemen zij het eigen 
mediagedrag onder de loep. Zo 
worden zij met én van elkaar 
mediawijzer.  

Aan het einde van het spel ontvingen 
alle leerlingen een MediaMasters 
diploma, hét bewijs dat zij mediawijs 
met media om kunnen gaan. U kunt 
een beetje meekijken op 
www.kieskast.yurls.net op het 
tabblad “MediaMasters 2016”. 

 

Lootjes trekken voor Sint 
Afgelopen maandag hebben we 
lootjes getrokken voor het 
surprisefeest op 2 december. Op 
deze lootjes staat de informatie voor 
die ochtend.  
 
 

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

