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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 29 

 
13-04-2017 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Opening MFA en 

Koningsspelen 
- Vloeren geschrobd 
- Pleinspelen 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 16: 18 en 19 april 
Week 17: meivakantie 
Week 18: 02 mei 

 
Locatiedirecteur juf Anneke 

Week 16: 18 t/m 21 april 
Week 17: meivakantie 
Week 18: 01-02-03 mei 

 
 
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 
locatiedirecteur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
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 (alle  kinderen zijn ’s 
middags vrij!) 

22 t/m 30 april 
 “Mei”-vakantie 
02-05 Jaarvergadering 

Oudervereniging 
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 
Opening MFA en Koningsspelen 
Vrijdag 21 april wordt de nieuwe 
MFA officieel geopend. 
Zoals u in de uitnodiging hebt 
kunnen lezen bent u bij het officiele 
gedeelte van harte welkom. 
Tegen 09.15 uur zullen de 
Koningsspelen starten. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 
blijven op ons schoolplein om 
verschillende spelletjes te doen.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan 
naar Valkenstijn voor leuke 
sportactiviteiten. 
We hebben al enkele ouders die 
willen helpen. 
Maar we kunnen natuurlijk nog de 
hulp van veel meer 
ouders/verzorgers gebruiken. 
Dus als u kunt en wilt helpen en u 
hebt zich nog niet opgegeven dan 
kan dat bij de groepsleerkrachten. 
Tegen 11.30 uur gaan de kinderen 
gaan met elkaar brunchen tegen 
11.30 uur.  
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. 
 

 

Vloeren geschrobd 
In de “mei-vakantie” worden alle 
vloeren geschrobd. Daarom is het 
noodzakelijk dat we vrijdagmiddag 
(direct na de Koningsspelen)  alle 
kasten, stoelen en tafels bij elkaar 
neer zetten. Kunt u en wilt u ons 
hierbij helpen?  Vele handen maken 
licht werk! 
 
 
Pleinspelen 
VaartWelzijn verzorgt nu al enkele 
weken allerlei leuke pleinspelen in 
de pauze op de dinsdagmiddag en 
woensdagochtend. 
De kinderen leren leuke spelletjes 
aan die ze ook thuis en op andere 
vrije momenten samen kunnen 
spelen. 
Samen spelen is iets heel belangrijks. 
Kinderen leren op verschillende 
vlakken enorm veel van spelen. 
 

 
Spelen is goed voor de ontwikkeling 
van de motoriek, goed voor de 
cognitieve ontwikkeling (het kunnen 
opnemen en verwerken van kennis 
en informatie) en goed voor de 
sociale ontwikkeling. Spelen lijkt dus 
heel vanzelf te ontstaan en te 
verlopen, maar dat is niet helemaal 
waar. Er komt ontzettend veel bij 
kijken dat het kind moet leren. Het 
spelen met andere kinderen is ook 
iets dat de meeste kinderen echt 
moeten leren, dit gaat over het 
algemeen niet vanzelf. 
Kinderen moeten wel degelijk 
begeleid worden bij het leren samen 
spelen. Kinderen moeten leren 
rekening met elkaar te houden, te 
delen en verschillende sociale regels 
in acht te nemen. Om samen te 
kunnen spelen moet een kind zich in 
het andere kind kunnen verplaatsen 
en de reactie en het gedrag van het 
andere kind kunnen interpreteren en 
begrijpen. 
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VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Dinsdagavond 2 mei is de 
jaarvergadering van de 
Oudervereniging. Tijdens deze 
vergadering wordt o.a.  de 
contributie van de Oudervereniging 
vastgesteld. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Juf Madelon afwezig 
Dinsdag 18 april a.s. is juf Madelon 
afwezig. 
Zij wordt vervangen door juf Marije 
Jongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2 
Circus 
We zijn  afgelopen maandag met 
groep 1 t/m 4 naar de sporthal 
geweest. Daar kregen we een 
workshop ‘circus’. We hebben vele 
kunstjes geoefend en geleerd. Wat 
was dat leuk zeg! Nu maar met z’n 
allen naar de circusschool? ;-) 
 
Paasverhaal 
In de klas hebben we geluisterd en 
gekeken naar het Paasverhaal. Want 
bij Pasen hoort hetverhaal van Jezus 
maar ook het feest van de eieren en 
nieuw leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kip Dottie 
Kip Dottie heeft zelfs chocolade 
eieren gelegd! We hebben allemaal 
een chocolade ei gerkregen…maar 
die kregen we niet zomaar!  
Hier ging eerst nog wat speurwerk 
aan vooraf, eieren zoeken. Nadat 
iedereen een ei had gevonden, 
konden we die inleveren bij juf.  
In ruil voor het ei kregen we een 
chocolade ei. Deze mocht in ons 
paasmandje mee  naar huis. Dat 
wordt lekker smikkelen.  
 
Alvast heel fijne paasdagen 
gewenst, voor jullie allemaal.  
 
 
 
 


