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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 13 

 
05 december 2016 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Schoen zetten 
- Sinterklaas 
- Adventviering 
- Kerstviering op 

school 
- Kerstgezinsviering 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 49: 6-7 december 
Week 50: 13 december 
Week 51: 20-21 december 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 49: 6-7-8 dec. 
Week 50: 12-13-14 dec. 
Week 51: 19 t/m 23 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 
08-12 Hercontrole fietsen door 
 VVN 
08-12 Vergadering 

Oudervereniging 
12-12 Bovenschools directeur 
 Christa van der Veen 
  ’s morgens op school 
13-12 Koffie-uurtje voor alle 
 ouders/verzorgers 
13-12 Briefing ouders/verzorgers 

die meehelpen met de 
verhuizing 

13-12 Start  inpakken voor 
 verhuizing 
15-12 MR-vergadering 
20-12 Kerstviering op school; 

aanvang 8.45 uur. Ouders 
welkom! 

20-12 i.v.m. Kerstdiner  (17.30 
uur) zijn  leerlingen  om 
12.00 uur VRIJ 

21-12  Laatste schooldag in huidig 
 gebouw 
22-12 Nieuw meubilair wordt 
 bezorgd 
22-12 Begin  Kerstvakantie 
 
WIST U DAT? 

 Ryan en Yari een zusje hebben 
gekregen? 

 Zij Alicia heet? 

 Wij het hele gezin veel geluk met 
elkaar  toewensen? 

 
VANUIT HET TEAM 
Schoen zetten: 
Maandagmiddag hebben alle 
kinderen hun schoen kunnen zetten 
op school. ’s Morgens vroeg waren 
er twee pieten op school aanwezig 
om de schoenen te vullen met een 
lekkere chocoladeletter. Het paard 
van sinterklaas had een leuk 
cadeautje  achtergelaten. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest: 
Vandaag hebben we een mooi 
Sinterklaasfeest gehad. 
Even waren we bang dat Sinterklaas 
niet zou komen. Maar al gauw bleek 
dat hij bij de nieuwe school stond. 
We zijn daarom, met behulp van het 
spoor dat zijn paard had 
achtergelaten, met alle kinderen 
naar de nieuwe school gelopen.  
Gelukkig  stond Sinterklaas daar al 
op ons te wachten. De politie was 
ondertussen ook al gearriveerd. We 
hebben een rondje om de nieuwe 
school gelopen.  
 

 
De politie heeft Sinterklaas naar de 
oude school gebracht. Daar heeft hij 
alle groepen een bezoek gebracht. 
 
Adventviering: 
Afgelopen maandag hebben we de 
eerste adventviering in de klassen 
gevierd. 
De komende weken wordt er iedere 
maandag een adventviering 
gehouden  tot aan Kerst. 
 

 
 
Kerstviering op school 
Op dinsdag 20 december is er een 
kerstviering op school.  
Deze start om  8.45 uur. Hierbij 
nodigen wij alle ouders/verzorgers  
van harte uit! 
 
Kerstdiner: 
Dinsdag 20 december organiseren 
we om 17.30 uur een kerstdiner 
voor alle leerlingen van onze school.  
Verdere informatie hierover volgt 
z.s.m. 
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Kerstgezinsviering in de Kerk 
Op zaterdag 24 december, 
Kerstavond,  is er om 18.00 uur een 
gezinsviering in de RK –kerk Maria 
Tenhemelopneming aan de Dr. 
Nassaulaan 3c hier in Assen. 
Voor deze viering zijn, zoals wel het 
geval was voorgaande jaren, geen 
kaarten nodig. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Het Sinterklaasfeest is vandaag erg 
prettig en goed verlopen. De 
verbeterpunten worden in de 
vergadering van a.s. 
donderdagavond (8 december) 
meegenomen. 
 
Donderdagavond 8 december 
vergadering OV en twee teamleden. 
 
Medezeggenschapsraad 
Donderdag 15 december 2016 is er 
een MR-vergadering. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Wat hebben we weer een mooie en  
bijzondere week achter de rug! 
Maandagochtend hebben we eerst 
in alle groepen de 1e Adventsviering 
gevierd. 
Daarna kwamen we erachter dat 
Wellespiet in de klas was geweest; 
onze brief was weg! Wel had hij nog 
een reactie achter gelaten. Eloy 
kwam met het goede idee om nog 
een brief terug te schrijven om hem 
heel veel succes te wensen met het 
bakken van de taart. Deze brief 
hebben we met de hele klas 
bedacht. Aan het eind van deze dag 
mochten we onze schoen nog 
zetten; Spannend…….. zouden ze de 
volgende dag gevuld zijn?? 
 
Dat waren ze zeker! Maar niet alleen 
onze schoentjes waren gevuld, de 
rommelpieten hadden ook nog eens 
een hele bende in de klas gemaakt. 
Wat een rommel, wat een troep! 
Gelukkig hebben we echte 
opruimers in de klas en was de klas 
zo weer netjes! 
 
Jari heeft deze week nog 
getrakteerd, omdat zijn zusje is 
geboren. Oh, wat is hij een  trotse 
grote broer! Ook via deze weg willen 

we de familie van der  Zee nog van 
harte feliciteren met de geboorte 
van Alicia.  
 
 
Groep 3-4  
Omdat Ryan en Yari een zusje 
hebben gekregen hebben we samen 
een badcape voor haar gemaakt. We 
hopen dat we Alicia snel eens 
kunnen bewonderen. Afgelopen 
maandag hebben we de eerste 
adventsviering gevierd in de groep. 
Komende maandag de tweede. Zo 
gaan we samen op weg naar het 
kerstfeest. We blijven natuurlijk 
lezen, taal en spelling doen en we 
besteden ook veel tijd aan 
gezelligheid in de groep: met elkaar 
knutselen, zingen, praten over de 
periode richting het kerstfeest.  
De tafels van 2, 5 en 10 zullen 
worden herhaald. 
 
Groep 5-6 
 
1e Advent 
Dat was een mooi moment 
afgelopen maandag! Samen met 
groep 7-8 de eerste Adventsviering; 
over sterren, een ster volgen. Op 
zoek naar verbetering!  

 
 
Stelopdracht 
Wauw! Komt u even lezen! Er 
hangen werkelijk geweldige verhalen 
in ons lokaal. Geweldige schrijvers! 
Een verhaal over: een dag met een 
gouden randje en een bijzonder 
Sinterklaas verhaal. Enthousiasme, 
creativiteit èn leerzaam. 
Hoofdletters, punten,  grammatica, 
zinsbouw èn spelling! 
 
Schoentje zetten 
Jee…lang niet alle kinderen hadden 
afgelopen maandag een schoen 
extra bij zich. De Sint is de beroerste 
niet. Hij stopte in iedere schoen wat 
lekkers en voor de kinderen zonder 
schoen had hij bij onze openhaard 
een zak achter gelaten waar nog 
meer lekkers in zat. 

Dat die Pieten er vervolgens een 
zooitje van moeten maken….dan 
snappen de leerkrachten dan weer 
niet. 
De kinderen wel….lol! 
 
Toets Aardrijkskunde 
Op dinsdag 6 december hebben de 
kinderen van groep 6 een toets 
Aardrijkskunde over ‘samenleven”. 
Het huiswerk is vrijdag 25 november 
al meegegaan. 
 
Toneel 
De kinderen hebben in groepjes een 
toneelstukje bedacht voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4. De 
kinderen van die groepen komen 
maandagmiddag kijken. Hieronder 
zien we het uitnodigen voor deze 
middag! 
 

 
 
Rekenen 
Groep 6 heeft gewerkt  met grote 
getallen sprongen op de 
getallenlijn van 40.000 naar 50.000. 
Groep 5 heeft de digitale tijden 
geoefend. 
 
Groep 7-8  
Weer beter 
Gelukkig  hadden we deze week 
weer een volle klas! Alle kinderen en 
juffen waren weer beter. Er wordt 
hier en daar nog wel een beetje 
gehoest en gekucht, maar we zitten 
weer in de opgaande lijn.  
 
Rekenen 
Na de afronding van blok 3 van 
Pluspunt deden we het even anders; 
de kinderen mochten deze week uit 
vier verschillende rekendoelen hun 
eigen leerdoel kiezen. Veel 
leerlingen kozen voor het werken 
aan het beter worden in het maken 
van verhaalsommen 
(redactiesommen –contextsommen). 
Dit leverde veel leermotivatie op!  
De leerlingen ontdekten ook al heel 
snel dat het ontzettend belangrijk is 
om (bij het maken van dit soort 
sommen) GOED te LEZEN!  
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Vorige week vrijdag hadden we 
trouwens een buitenrekenles. En dat 
is óók in de bovenbouw nog 
ontzettend leuk en leerzaam! We 
hebben een tafelestafette gedaan 
(tafels van 12 en 25). Ook moesten 
de kinderen twee cirkels op het plein 
tekenen: de ene met een doorsnee 
van 1 meter, de andere met een 
doorsnede van 2 meter. De beide 
middelpunten moesten samenvallen. 
Hm, dat was best wel even 
nadenken…. Maar gelukkig wisten de 
kinderen dit probleem op te lossen! 
 
Spelling 
 
In navolging van groep 5/6 hebben 
ook de leerlingen van groep 7/8 hun 
spellingdoelen benoemd voor dit 
blok. Ze hebben op het doelenblad 
(hangt in de klas) beschreven wat ze 
in dit blok willen bereiken en hoe ze 
dat gaan doen. Eén ding is duidelijk 
(uitspraak van de juf): “Voor niks 
gaat de zon op!” (en voor ál het 
andere moet je werken). Deze week 
is het dictee. 
 
Topotoets: 
Deze week hebben de leerlingen de 
leerstof voor de topotoets Noord 
Europa mee naar huis gekregen. De 
topotoets is op maandag 12 
december.  


