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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 28 

 
07-04-2017 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Paasviering Witte 

Donderdag 
- Ouder gevraagd voor 

de schoolplein-
commissie 

- Opening MFA 
- Koningsspelen 
- Open dag MFA 
- KansKidz 
- Aanhangwagen voor 

reclamedoeleinden 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 15: 11 april 
Week 16: 18 en 19 april 

 
Adjunct-directeur juf Anneke 

Week 15: 11, 12, 13 april 
Week 16: 18 t/m 21 april 

 
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 
 
13-04 Witte Donderdag: 

Paasviering 
14-04 Goede Vrijdag: Alle 

kinderen vrij 
17-04 Tweede Paasdag: Alle 

kinderen vrij 
18 t/m 20 april 
 Cito eindtoets groep 8 
21-04 Koningsspelen en opening 

MFA 
22 t/m 30 april 
 “Mei”-vakantie 
03-05 Open dag MFA voor alle 

belangstellenden 
04-05 Dodenherdenking: Alle  

Kinderen vrij 
05-05 Bevrijdingsdag: Alle 

kinderen vrij 
24 t/m 29 mei 
 Alle kinderen vrij 
31-05 Kanskidz  activiteit voor 

ouders en kinderen 
01-06 Inspectiebezoek 
02-06 Alle kinderen vrij 
  
  
 
VANUIT HET TEAM 
 
Paasviering  Witte Donderdag 
Op donderdag 13 april, Witte 
Donderdag,  is er een Paasviering op 
school. Pastoor Tolboom zal hierbij 
aanwezig zijn. Deze viering begint 
om 11.00 uur op het leerplein 
beneden.  Alle ouders/verzorgers 
zijn hierbij van harte welkom.  
Aansuitend hebben de kinderen een 
paaslunch. Deze lunch wordt 
verzorgd door de oudervereniging. 
We gaan met de hele school op de 
bovenetage gezellig eten. De 
kinderen hoeven voor die dag alleen 
voor de fruitpauze drinken en fruit 
mee te brengen.  
Voor de lunch graag een bordje, 
bestek, eierdop en een beker mee. 
Graag alles voorzien van naam en in 
een plastic tas! 
 
 

 

 
 
Gevraagd nieuwe ouder voor de 
schoolpleincommissie 
De afgelopen jaren heeft Jasper 
Pluijmert (vader van Samarijn groep 
8) heel veel tijd en energie gestoken 
in de schoolpleincommissie. De 
schoolpleincommissie heeft ervoor 
gezorgd dat we nu een mooi groen 
schoolplein hebben die nog steeds in 
ontwikkeling is. Omdat Samarijn 
over enkele maanden naar het 
voorgezet onderwijs gaat stopt 
Jasper met zijn werk in de 
schoolpleincommissie. We zijn 
daarom op zoek naar een 
ouder/verzorger die zijn taak over 
wil nemen. Het meeste werk is in de 
afgelopen jaren gedaan. Het komt nu 
aan op de afronding. Indien u meer 
inlichtingen wilt dan kunt u contact 
opnemen met Jasper of met juf 
Anneke. U kunt zich ook direct 
aanmelden bij juf Anneke. 
 

 
 
Opening MFA 21 april a.s. 
De uitnodiging voor de opening van 
MFA kunt u vinden in de bijlage. U 
bent allen van harte welkom bij dit 
bijzondere moment. 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 21 april zijn de 
Koningsspelen. We zoeken nog 
ouders die deze dag willen helpen! 
Aanmelden kan bij de leerkracht of 
juf Anneke. 
 
03 mei open dag MFA 
Woensdag 3 mei a.s. wordt er een 
open dag georganiseerd in de MFA. 
Iedereen die belangstelling heeft in 
het gebouw is van harte welkom 
tussen 17.00 en 20.00 uur. Dus alle 
ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, 
ooms/tantes, buren, gezinnen met 
kleine kinderen,  enz. enz.  zijn van 
harte welkom. 
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Kanskidz activiteit woensdag 31 mei 
a.s. 
Woensdagavond 31 mei wordt er 
van 18.30 tot 20.00 uur een activiteit 
georganiseerd. Ouders zijn  met hun 
kind(eren) vanaf 18.30 uur welkom. 
De kinderen kunnen direct meedoen 
met de activiteiten, voor de ouders 
is er eerst een kop koffie/thee, 
waarna voor hen het programma om 
19.00 uur start. Er  zal een 
gaststpreker zijn die gaat vertellen 
over o.a. het benutten van (kleine) 
kansen voor je eigen ontwikkeling en 
dat doorzetten vaak lonend is. Voor 
en na het programma zal er een 
infomarkt zijn.  
 
Aanhangwagen voor 
reclamedoeleinden beschikbaar 
De Vredeveldschool krijgt voor twee 
jaar een gesloten aanhanger die we 
voor verschillende doeleinden 
mogen gebruiken. Niet alleen wij, 
maar ook de ouders/verzorgers 
mogen gebruik maken van de 
aanhanger. De gebruikers betalen 
dan een klein bedrag voor het 
gebruik van de aanhanger. Het geld 
komt ten goede aan de school. Om 
de aanhanger te kunnen realiseren 
hebben we verschillende plekken 
voor reclame ter beschikking gesteld 
gekregen. Omdat de plekken voor 
reclame erg gewild zijn en er per 
branche maar één bedrijf op mag 
(dus nooit twee soortgelijke 
bedrijven), willen wij u niet passeren 
en u als eerste de mogelijkheid 
bieden om gebruik te maken van de 
beschikbare plekken. Op de foto ziet 
u een voorbeeld van de aanhanger 
met advertenties. De 
advertentiekosten bedragen 
eenmalig voor 2 jaar op de zijkant  
€ 299,- (maatvoering 80x47cm).De 
prijs is inclusief de opmaak van uw 
advertentie. Indien u gebruik wilt 
maken van dit aanbod, kunt u 
Christa van der Veen of eventueel 
mevr. Doedens van het 
onderwijscenter mailen 
(info@onderwijscenter.nl) voor 
meer informatie over de beschikbare  
plekken. 
 

 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen dinsdag, de eerste 
dinsdag van de maand, heeft er weer 
een leerlingraad plaatsgevonden. 
De volgende punten hebben we 
besproken: 
- Zandbak: De Regenboogschool 

en de Vredeveldschool zorgen 
er samen voor dat het zand 
iedere dag weer keurig in de 
zandbak komt. Er is daarvoor 
een rooster opgesteld. 

- De kinderen zijn blij met de 
regel dat de kinderen die zich 
buiten niet gedragen naar 
binnen worden gestuurd en 
daarna een pauze binnen 
blijven. 

- Juffendag: Vorig jaar is deze 
door omstandigheden niet 
doorgegaan. Dit jaar gaat de 
juffendag zeker door. De 
leerlingenraad heeft enkele 
ideeën geopperd.Binnenkort 
wordt de datum bekend 
gemaakt. 

- De leerlingenraad heeft 
activiteiten  bedacht voor de 
buitenschoolse activiteiten 
georganiseerd door de Brede 
School. Deze activiteiten 
starten in oktober 2017 

- Inspectiebezoek: De 
leerlingenraad gaat samen met 
2 andere kinderen in gesprek 
met de inspecteur op 
donderdag 1 juni a.s. 

-  

 
Groep 1 t/m 4 circusles 
Aanstaande maandag 10 april gaan 
de kinderen van groep 1 t/m 4 
opnieuw een bezoekje brengen aan 
de Spreng, bij de leerlingen van de 
sportklas van het Terra college. Dit 
keer niet om naar de 
circusvoorstelling te komen kijken 

maar voor een circusles! De 
leerlingen van de sportklas gaan ons 
les geven! We hebben er zin in! 
Graag gymschoenen meenemen. 
Zijn er ook nog ouders die mee 
willen om te begeleiden? We 
vertrekken 10.30 uur lopend vanaf 
school.  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
 
Medezeggenschapsraad 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De afgelopen dagen zijn we druk 
bezig geweest met het maken van 
onze Palmpaasstokken. Vrijdag zijn 
we, samen met groep 3-4, naar de 
GGZ gegaan om onze paasstokken 
weg te geven. Het was best een 
eindje lopen, maar wat hebben we 
het knap gedaan zeg!  De bewoners 
hebben genoten van de mooie 
liedjes die we voor ze zongen. 
Alle mama’s nogmaals bedankt voor 
het meelopen. 

 
 
Onze kip Dottie heeft al heel wat 
eieren gelegd. Iedere dag kijken we 
of er weer een eitje bij is gekomen. 
Komt er binnenkort misschien ook 
wel een eitje uit? Wie weet…….. 
 
 
Groep 3-4  
Op dinsdagmiddag hebben we 
samen met de kinderen van groep 1-
2 de palmpaasstokken versierd.  
Vandaag hebben we een bezoekje 
gebracht aan het GGZ. Het was een 
flinke wandeling maar wat hebben 
de kinderen goed in de rij gelopen en 
mooi gezongen! De bewoners waren 
erg blij met de mooie 
palmpaasstokken. 

mailto:info@onderwijscenter.nl
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Maandag starten we weer met 
nieuwe doelen voor rekenen en 
spelling. We ronden aankomende 
week het woordenschat thema 
Pasen af. Wat hebben we al veel 
geleerd over onder andere eieren en 
kikkers. De kikkervisjes in onze klas 
begonnen al pootjes te krijgen. 
Daarom zwemmen de mini kikkertjes 
nu weer fijn in de sloot. 
 
Maandag gaan we ook weer op stap. 
We krijgen een circusles van 
kinderen van de sportklas van het 
Terra college. Graag gymschoenen 
meenemen. 
Fijn weekend allemaal! 
 
Groep 5-6 
 
Topotoets groep 6 
De toets topografie van Overijssel is 
op woensdag 12 april. 
 
Spreekbeurten 
Malu beet de spits af, Jesper volgde. 
Allebei hebben ze het fantatsisch 
gedaan! We weten nu  alles over 
wolven en beren. 
Jesper had zelfs een berenpak 
aangetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Geschiedenis 
We praten over de Franse tijd. 
Grappig om te ontdekken welke 
franse woorden we nu nóg 
gebruiken.  De “jongens-sta-wc”, 
heeft eigenlijk een heel chique 
naam: het urinoir. 
 
Paasliedjes 
Samen met de andere groepen 
oefenen we twee paasliedjes: De 
wereld is een toverbal en Pasen is 
een nieuw begin! 
Komt u naar de paasviering op 
donderdag 13 april? 
 
Tomaten kweken 
Voor ons tomatenkweekproject 
willen we graag dat alle kinderen 
een lege plasticfles meebrengen. 
 

 
 
Groep 7-8  
 
Bezoek duurzaamheidscentrum 
Woensdag 10 mei gaat groep 7/8 
naar het duurzaamheidscentrum. 
Wie van de ouders wil met ons mee? 
Graag aanmelden bij juf Sandra. 
 
Vergeten oorlog 
Deze week zijn we begonnen met de 
boekcollectie ‘vergeten oorlog’.  
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