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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- De beste wensen 
- Bedankt 
- Nieuw jaar…. Nieuw 

gebouw 
- Adres nieuw gebouw 
- Belangrijke  info 
- Fietsen 
- ICT-nieuws 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 02: 10 januari 2017 
Week 03: 17 januari 2017 

 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 02:  09-10-11 januari 
Week 03:  17-18-19 januari  
 

 
 
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 
09-01 Start in nieuw gebouw  
20-01 Kinderen vrij i.v.m.  studiedag 

team 
Overige activiteiten kunnen wij nu 
helaas niet melden omdat het 
internet van onze school nog niet 
werkt. Hierdoor kunnen we niet 
inloggen op de schoolagenda.  
 
 
VANUIT HET TEAM 
De beste wensen voor 2017 
Het team van de Vredeveldschool 
wenst iedereen een heel goed, 
gelukkig en voorspoedig 2017 toe! 
We wensen iedereen 
het allerbeste voor het nieuwe jaar 
geluk in grote en in kleine dingen 
maar bovenal: gelukkig met elkaar! 
 
Bedankt: 
Bij deze willen wij als team alle 
ouders/verzorgers/vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor de inzet van 
het afgelopen jaar. Met  uw inzet is 
het mogelijk om voor de kinderen 
allerlei activiteiten te organiseren en 
de school aan te passen bij diverse 
thema’s.  Maar ook voor de 
schoolwas, voor het meedenken 
over het beleid van de school, het 
begeleiden van de kinderen naar 
diverse activiteiten,  de 
luizenouders, de biebmoeders, het 
verzorgen van de website, het 
maken van foto’s,  enz. enz.  
Dank u wel! 
We hopen dat we in dit nieuwe jaar 
ook weer beroep op u mogen en 
kunnen doen! 
 
Nieuw jaar ….. nieuw gebouw! 
Na enkele weken hard werken is het 
dan zover….. we starten maandag 09 
januari 2017 in ons nieuwe 
schoolgebouw.  
De afgelopen weken hebben enkele 
ouders ontzettend goed geholpen. 
Hierdoor is het voor ons mogelijk 
geworden om de oude school op te 
ruimen en het nieuwe gebouw voor 
a.s. maandag helemaal startklaar te 
krijgen. 
Alle ouders die de afgelopen weken 
hebben meegeholpen willen wij bij 
deze hartelijk bedanken voor de 
geweldige hulp. Zonder uw hulp was 
het voor ons niet mogelijk geweest 
om zo snel en goed te verhuizen. 
Bedankt! 
 

Adres MFA: 
Ons adres is Tuinstraat 5e, 9404 KK 
Assen. Het telefoonnummer blijft 
hetzelfde 0592-317620 
 
 
 
Belangrijke informatie MFA: 

 Maandag 9 januari a.s. zal 
wethouder Maurice Hoogeveen 
namens de gemeente tegen 
08.10-08.15 uur de deur van de 
hoofdingang openen 

 Alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers mogen hier 
bij aanwezig zijn. 

 Na de opening gaan ALLE 
leerlingen van de 
Vredeveldschool via de 
onderbouwingang naar binnen. 

 Alle kinderen gaan de komende 
weken iedere ochtend via de 
onderbouwingang (de ingang 
aan de kant van de 
Brunelstraat) naar binnen. 

 Verkeersregelaars van VVN 
zorgen ervoor dat iedereen 
maandagmorgen veilig de 
school bereikt. Het is belangrijk  
dat iedereen de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars 
opvolgt. 

 De lift mag alleen gebruikt 
worden voor minder valide 
mensen dus niet door ouders 
met buggies. 

 Sloffen: Zoals al eerder vermeld 
doen alle leerlingen hun 
schoenen bij binnenkomst in de 
nieuwe school uit. Ze mogen 
a.s. maandag hun eigen sloffen 
meenemen naar school en deze 
blijven dan ook op school. We 
hebben hier mooie tasjes voor 
gekregen. Geen grote 
(dierenkoppen-) sloffen a.u.b. 
omdat dit de kinderen 
belemmert in hun bewegingen. 
Sloffen met een anti-slipzool  of 
harde zolen zijn helemaal 
geweldig! 

 Fietsenrek: Leerlingen van de 
Vredeveldschool zetten hun 
fiets tussen de 
rekken/standaards aan de 
linkerkant van het gebouw 
(Brunelstraat kant). Dus aan de 
kant van onze groep 1-2. 
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Vervolg belangrijke informatie MFA: 

 Speelplaats: Jammer genoeg is 
onze nieuwe speelplaats nog 
niet klaar. We hebben nu als 
tussenoplossing dat de 
kinderen onder begeleiding 
kunnen spelen op het 
speelplein van de oude 
Regenboogschool. We gaan 
ervan uit dat we op deze 
manier ervoor gezorgd hebben 
dat de kinderen op een veilige 
en leuke manier kunnen spelen. 
 

Fietsen Zevensterstraat: 
In het fietsenhok bij de oude 
Vredeveldschool aan de 
Zevensterstraat staan nog enkele 
fietsen. 
Deze fietsen kunnen deze week 
opgehaald worden. Graag even 
doorgeven aan juf Anneke. Dan zal 
zij een tijdstip met u of uw kind 
afspreken wanneer de fiets 
opgehaald kan worden. 
 

ICT-nieuws 
In de nieuwe school wordt nog 
flink gewerkt aan de 
internetverbindingen. We 
hebben waarschijnlijk nog geen 
internet als we maandag 
beginnen. Daarom kunnen de 
kinderen de iPads beter thuis 
laten. De verwachting is dat we in 
de loop van de eerste 
schoolweek weer online zijn.  
De leerkrachten zullen dit aan de 
kinderen laten weten. Dan 
kunnen de iPads weer mee naar 
school. 
We hebben nu weer in alle 
klassen een aantal computers 
staan. En deze gaan we ook goed 
gebruiken!  
 
Opladen van iPads: we hebben 
veel minder stopcontacten in de 
lokalen dan voorheen. Het even 
opladen van eigen iPads 
tussendoor wordt daardoor een 
stuk lastiger. Zorgt u ervoor dat 
de kinderen de iPads opgeladen 
naar school meenemen? Gewoon 
even 's avonds aan de lader 
leggen!  
 
 

Zuludesk:  
de Vredeveldschool staat in de 
planning van de uitrol van 
Zuludesk. Dit is een 
besturingsprogramma voor de 
iPads dat Meraki gaat vervangen. 
Met Zuludesk kunnen we er veel 
gemakkelijker voor zorgen dat de 
leerlingen op school kunnen 
werken met de apps die wij voor 
ze selecteren, ook bijvoorbeeld 
betaalde apps. Ook kunnen de 
leerkrachten onder schooltijd 
bepaalde functies van de iPads 
uitzetten indien nodig/wenselijk 
(zoals Messenger of Social 
Media). Zuludesk gebruikt 
hiervoor onze eigen Wi-Fi-
netwerk. Zodra de leerling uit dit 
netwerk is zijn alle eigen functies 
weer beschikbaar. 
Juf Natasja zal u in de komende tijd 
hier meer over informeren. Mocht u 
intussen vragen hebben: ga dan 
gerust even bij juf Natasja langs! Zij  
werkt vanaf nu op maandag en 
vrijdag op de Vredeveldschool. Op 
dinsdag en woensdag is zij via mail te 
bereiken op 
natasja.smit@primenius.nl  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Het team bedankt de leden van de 
oudervereniging voor de 
medewerking tijdens de 
kerstperiode. De leden hebben er 
mede voor gezorgd dat o.a. onze 
kerstavond op dinsdag 20 december 
jl. een waar succes is geworden. 
Dank jullie wel! 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Na 2 weken lekker vakantie te 
hebben gehad, met veel gezellige 
dagen, is het aanstaande maandag 
dan zo ver; de start in de nieuwe 
school!  
De juffen zijn in de vakantie druk 
bezig geweest om alles aan kant te 
krijgen. Veel sjouwen, uitpakken, 
schoonmaken, schuiven, 
inrichten…… volgens ons zijn we er 
helemaal klaar voor. Het ziet er 
allemaal ontzettend mooi uit!  
Wij hebben er enorm veel zin in, 
jullie ook? 
 

 
 
 

 
 

 
 
Groep 3-4  
De beste wensen voor 2017! We zijn 
er klaar voor om te beginnen in ons 
nieuwe lokaal! De komende week 
gaan we lekker wennen en 
onderzoeken waar alles in de school 
te vinden is. Wat de schoolvakken 
betreft: we gaan veel herhalen en 
groep 3 gaat het woordje riem leren. 
Denken jullie aan de gymkleren voor 
maandag? Het zou fijn zijn als 
iedereen maandag ook sloffen (met 
plastic zool, gymschoentjes kunnen 
ook) bij zich heeft. 
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