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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Indeling ouder-kind-

leerkracht-gesprek 
- Tevredenheidspeiling 
- Vrijwilliger gemeente 

Hoogeveen 
- Nieuwe leerling 
- Inspecteur op school 
- Avondvergadering 

team 
- Woordenschat 

schoolbreed 
- Opening MFA 
- Carnaval 
- Aswoensdag  

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er juf Lia 
Week 07:  14  februari 
Week 08: voorjaarsvakantie 
 
Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 07:  14-15-16 febr. 
Week 08: voorjaarsvakantie 
 
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 groepsleerkracht en/of de 
adjunct-directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
13 t/m 16  februari: Ouder-kind-
 leerkracht gesprek 
14-02 juf José jarig 
16-02 koffieuurtje 
17-02 Rapporten mee 
18 t/m 26 febr. voorjaarsvakantie 
27-02 ’s middags Carnaval op 
 school 
28-02 Onderwijsinspecteur op 

bezoek voor tussenmeting 
29-02     Aswoensdag 
06-03 Start tevredenheidspeiling 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Indeling Ouder-kind-leerkracht 
gesprek 
U hebt allemaal via de mail de 
indeling  met de tijden voor de 
gesprekken van de komende week 
ontvangen. Mocht u vragen hebben 
dan horen we dat graag. Indien u 
wilt ruilen qua dag en/of tijd dan 
wordt u verzocht dit zelf te regelen. 
Geeft u dit wel tijdig door aan de 
groepsleerkrachten zodat zij zich 
goed voor kunnen bereiden op de 
gesprekken. 
 
Tevredenheidspeiling 
Stichting Primenius zet in maart 
2017 weer een tevredenheidspeiling 
uit. 
De tevredenheidspeiling is een 
standaardvragenlijst met zo’n 65 
vragen voor ouders en team en zo’n 
75 vragen voor leerlingen. De vragen 
zijn verdeeld over 6 tot 7 
categorieën waarin diverse aspecten 
van tevredenheid bij ouders, team 
en leerlingen worden vergeleken. 
 
De schriftelijke enquête heeft als 
doel de relatie met de ouder en met 
de leerling nog verder te verbeteren. 
Het instrument dient een bijdrage te 
leveren aan het kwaliteitsbeleid en 
aan het marketing- en 
profileringsbeleid van de school. 
Wij hopen dan ook dat alle 
ouders/verzorgers mee willen 
werken aan deze 
tevredenheidspeiling! 
 

 

Vrijwilliger gemeente Hoogeveen 
Vanaf dinsdag 14 februari a.s. kunt u 
3 maanden lang iedere dinsdag- en 
woensdagochtend Harm-Jan van der 
Maat op de Vredeveldschool zien. Hij 
is als vrijwilliger vanuit de gemeente 
Hoogeveen op onze school 
werkzaam. Hij zal in eerste instantie 
vooral conciërge-werkzaamheden 
uitvoeren. Wij wensen hem een heel 
fijne  en leerzame tijd toe bij ons op 
school! 
 
 

 
 
Nieuwe leerling 
Donne ten Berge komt vanaf 
maandag 27 februari bij ons op 
school. Zij zit  in groep 3. Wij wensen 
haar  heel veel plezier en succes toe 
op de Vredeveldschool. 
 
Inspecteur tussenmeting 
Dinsdagmiddag  28 februari komt 
inspecteur Puma voor de tweede 
keer dit schooljaar bij ons op bezoek. 
Hij doet dit in het kader van 
TussentijdsKwaliteitsOnderzoek 
(TKO). Hij zal kijken naar: 
-  punt 2.3 (de leerinhouden in de 

verschillende leerjaren sluiten op 
elkaar aan) 

- Punt 2.4 (passende taal 
leerinhouden) 

- Punt 7.1 (De school gebruikt een 
samenhangend systeem van 
genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van 
de prestaties en de ontwikkeling 
van leerlingen) 

- Punt 8.2 (Op basis van een 
analyse van de verzamelde 
gegevens bepaalt de school de 
aard van de zorg voor de 
leerlingen) 

- Punt 9.2 (De school evalueert 
jaarlijks de resultaten van de 
leerlingen) 

Na het bezoek brengen  wij u op de 
hoogte van de bevindingen. 
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Avondvergadering team 
Afgelopen dinsdagavond hebben wij 
een extra teamvergadering gehad. 
Het gehele team was bij deze 
vergadering aanwezig. We hebben 
gesproken over gepersonaliseerd 
leren en woordenschatonderwijs. 
We hebben met betrekking tot het 
woordenschatonderwijs schoolbreed  
de thema’s vastgesteld tot aan 
Pasen. 
 
Woordenschat schoolbreed 
We hebben de volgende verdeling 
gemaakt: 
08-02 t/m 03-03: Winter 
06-03 t/m 24-03: Lente 
27-03 t/m 14-04: Pasen/Hoop 
De woorden m.b.t. deze thema’s 
zullen gedurende de periodes 
zichtbaar in de klas/school hangen. 
Hierdoor kunt u goed zien welke 
woorden de kinderen allemaal leren. 
De kinderen zullen allerlei 
activiteiten doen om zich de 
woorden eigen te maken. Iedere 
leerling kiest minimaal 3 
verschillende activiteiten  uit het 
aanbod. 
Voor ieder kind zit er wel iets tussen 
wat hij/zij leuk vindt of goed kan. 
 
 
Vrijwilligers voor organisatie 
opening MFA gezocht 
We zitten nu al een paar weken in 
het nieuwe gebouw. Zoals het nu 
lijkt wordt het gebouw op 
vrijdagmorgen  21 april a.s. 
(koningsspelen) officieel geopend. 
De eerste bijeenkomst tussen 
gemeente en de directies van alle 
deelnemende partners heeft reeds 
plaatsgevonden. Wij zoeken voor de 
voorbereiding  een groep 
enthousiaste ouders (van alle 
deelnemende partners). Deze 
ouders/verzorgers kunnen 
meedenken en meehelpen om  van 
deze opening een heel 
bijzondere/heugelijke dag te maken. 
Voor onze school zoeken wij ook een 
aantal enthousiaste vrijwilligers. U 
kunt zich opgeven bij de 
groepsleerkrachten of via de mail 
vredeveldschool@primenius.nl 
Dinsdagmiddag  14 februari om 
13.00 uur is de eerstvolgende 
bijeenkomst. Het zou erg fijn zijn als 
dan  1 ouder/verzorger van onze 
school daarbij aanwezig kan zijn. 
 

Carnaval 
Maandagmiddag 27 februari vieren 
wij op school carnaval. 
Deze middag gaan alle kinderen 
spelletjes spelen. 
De kinderen kunnen hun 
verkleedkleren en eventueel 
schmink meenemen naar school en 
zich tussen de middag op school 
omkleden. We maken er een 
gezellige middag van! 
 
 
Aswoensdag 
De eerste woensdag na carnaval 
heet “Aswoensdag”.   
Op Aswoensdag , 29 februari, gaan 
we ons bezinnen op de periode voor 
Pasen. Deze periode noemen we de 
Vastentijd of de Veertig dagentijd. In 
die tijd  kijken we wat we goed doen. 
En we kijken naar de dingen waar we 
meer aandacht aan kunnen 
besteden of wat niet zo goed gaat.  
In de groepen gaan we hierover met 
de kinderen in gesprek.  
Uiteindelijk bedenken de kinderen 
voor zichzelf waar zij zich de 
komende weken mee bezig gaan 
houden. Wat is goed en wil ik 
houden of versterken. Dit schrijven 
of tekenen de kinderen op een 
papiertje. Dit papiertje bewaren 
we in een dichte envelop. Het is een 
afspraak met jezelf. Na 
Pasen maken we de envelop open en 
kan ieder kind bekijken of het gelukt 
is om de goede dingen vast te 
houden! 
De kinderen schrijven op een ander 
papiertje waar ze wel van af willen, 
wat ze wel weg willen gooien omdat 
het hen in de weg staat. Het staat in 
de weg om de mooie dingen te zien, 
te voelen en om verder te groeien. 
Ook dit schrijven of tekenen we op 
een papiertje. Ook deze papiertjes 
bewaren we in een envelop maar 
deze envelop verbranden we op 
Aswoensdag in een vuurschaal op 
het schoolplein. De as die er vrijkomt 
gebruiken we om de grond, waarin 
bloembolletjes gepoot worden, 
vruchtbaarder te maken. 
Zo laten we zien dat iets wat dood is 
of waardeloos lijkt er toch voor kan 
zorgen dat iets gaat groeien.  
Want immers .....van fouten kun je 
leren! 
 
 
 

LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad heeft bij de vorige 
bijeenkomst aangegeven dat zij 
graag zien dat de leerkrachten nog 
strenger optreden bij vervelend 
gedrag op het plein. 
 
Deze opmerking hebben wij als team 
serieus genomen en  wij hebben 
daar met elkaar over gepraat. 
Wij hebben, in  overleg met 
leerlingen, het volgende besloten: 
Leerlingen die slaan, schoppen of 
schelden/vloeken  krijgen geen 
waarschuwing meer maar gaan 
direct naar binnen. Zij melden zich 
bij de leerkrachten die binnen zijn. 
Ook blijven deze leerlingen  de 
volgende pauze binnen. 
De stop-hou-op-regeling blijft 
natuurlijk van kracht. 
 

 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Brrrr…het is nog steeds volop 
winter! En wat kan het dan koud zijn.  
Niet alleen buiten maar ook bij ons 
in de klas. Het lijkt wel een diepvries! 
Water wordt hier zelfs ijs…. 
Dat is nog eens leuk. 
 

 
 
Wat gebeurt er met het ijs buiten de 
vriezer?  Hoe wordt het ijs weer 
water? Hoelang duurt het voordat 
alle ijsblokjes zijn gesmolten?  
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We hebben dit uitgeprobeerd… 
door te wachten, wachten en nog 
eens wachten. Wel een hele nacht 
lang. Daarna was het smeltwater! 
 
Dit water hebben we weer gebruikt 
om te rekenen. De dieren hebben 
dorst. De kleine dieren drinken 
weinig en de grotere dieren drinken 
veel. Kun jij dit verdelen, van bijna 
leeg tot volle glazen? Dat is een heel 
precies klusje…maar het is gelukt! 
Knap werk hoor. 
 

 
 
We werken tot de voorjaarsvakantie 
over de Winter…daarna hopen we 
op een beetje meer zon   
 
Groep 3-4  
Wat hebben we weer hard gewerkt 
deze week! We hebben heel wat 
CITO toetsen gemaakt. Gelukkig zijn 
die nu allemaal klaar! De juffen 
kunnen nu de rapporten gaan 
invullen en volgende week hebben 
we de rapportgesprekken. 
 
Groep 3 heeft met taal alles uit kern 
6 afgerond! We beginnen maandag 
met kern 7. We leren weer nieuwe 
woorden en gaan weer veel met 
elkaar lezen. Wat goed om te 
merken dat de meeste kinderen ook 
thuis goed oefenen met lezen! 
Groep 4 heeft met spelling  
geoefend met woorden eindigend op 
-ch en –cht. Best lastig maar wat 
gaat het al goed! En oefening baart 
kunst!  
 

 

 

Donderdagmiddag hebben wij 
vetbollen gemaakt! In deze kou is 
het voor de vogels lastig om eten te 
vinden. Wij helpen ze gewoon een 
beetje! Wat zullen de vogels blij zijn 
met het lekkers in de tuin en op het 
balkon. We hebben de week mooi  
afgesloten met een fijne vrijdag! 
 
Nog  een week tot aan de 
voorjaarsvakantie! We gaan er weer 
een fijne week van maken met zelfs 
twee jarigen op dinsdag 14 februari: 
Bryan en juf José! 
 
Groep 5-6 
Het boekenbelletje 
Dat was een mooi moment 
afgelopen weekend: het 
boekenbelletje!  
Vredeveldmomentje, Samen hè! 
 

 
 
Winter 
De winter is terug. Dus nog even tijd 
voor proefjes met sneeuwballen en 
woorden die horen bij dit thema! 
 
Wat gebeurt er met het water als 
deze sneeuwbal gesmolten is? 
Stroomt het bakje over?  

 
 
Rapport 
Nog niet alle rapporten zijn binnen. 
Graag uiterlijk maandag meegeven! 
De rapporten worden ook dit jaar 
weer voorzien van een foto. We zijn 
druk geweest met zoeken of maken 
van de juiste coole, serieuze of 
mooie foto van ieder kind. 
Gepersonaliseerder  kàn niet  
 
 

Aardijkskunde 
Deze week hebben we de les uit het 
boek anders verwerkt. We maakten 
er een projectje van. We moeten de 
leerdoelen van de les uitleggen, 
opschrijven of tekenen. We moeten 
bewijzen of we het begrepen 
hebben en wat we ervan geleerd 
hebben. 
Groep 6 werkt aan het Groene Hart 
en groep 5 aan een kaart, legenda en 
de schaal/de verhoudingen van de 
dingen op een kaart. 
 

 
 
Natuur 
Met natuur gaan wij de komende 3 
weken werken over de zintuigen. De 
leerlingen hebben vandaag een 
onderwerp gekozen. Ze werken in 
groepjes van ongeveer 4 leerlingen. 
De leerling en zijn al erg enthousiast 
begonnen vandaag. De tweede week 
na de vakantie gaan de leerlingen 
het gekozen onderwerp 
presenteren. Voor de informatie  die 
in de presentatie wordt gegeven 
krijgen de kinderen een cijfer. 
Uiteraard telt ook de presentatie  
ook mee voor het cijfer. Met zijn 
allen werken we aan een mooie 
presentatie.  
 

 
 
Groep 7-8  
Filmfestival 
Groep 7/8 is dinsdag naar het 
filmfestival geweest in ‘de nieuwe 
kolk’ Het was erg leuk en leerzaam. 
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