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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 30 
 

21-04-2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 
2 mei algemene 
ledenvergadering  
Oudervereniging en Social 
Media –workshop door juf 
Natasja 

 Vanuit het team 
- Opening MFA en 

koningsspelen 
- Schoolfotograaf 

 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 

 4 mei Margedag, kinderen 
vrij 

 5 mei, bevrijdingsdag, 
kinderen vrij 

 
Aanwezigheid 

MIB-er en locatiedirecteur: 
MIB-er juf Lia 

Dinsdag 2 mei  
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Maandag 1 mei 
Woensdag 3 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 
 
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 
21-06 Schoolfotograaf 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Schoolfotograaf 

Woensdag 21 juni a.s. komt 
schoolfotograaf Kruger bij ons op 
school. Om 08.30 uur starten zij 
met het maken van de 
broertje/zusje foto’s. Ook de 
kinderen die niet op de 
Vredeveldschool zitten zijn dan 
van harte welkom. Denkt u er die 
dag aan dat de kinderen fleurige, 
schone kleding aan hebben? 

Avondvierdaagse  
Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 
mei 2017 is het weer tijd voor de 
avondvierdaagse. Net als ieder jaar 
verbindt wandelvereniging De 
Zwaluwen een thema aan de 
avondvierdaagse. Dit jaar gaan we 
voor een feestje! Rond het thema 
‘het wilde westen’ zullen we 
proberen om alles uit de kast te 
halen om de intocht op vrijdag 19 
mei nog eens extra feestelijk te 
maken. Daarom doen we een beroep 
op uw hulp! Heeft u rondom dit 
thema nog attributen en/of 
verkleedkleding liggen (denk aan 
cowboys en indianen) dan willen we 
hier graag gebruik van maken. Loopt 
u en/of uw kind(eren) niet mee en 
heeft u er geen moeite mee om ons 
te helpen dan vernemen we dit  

graag! U kunt ideeën en/of 
attributen en/of kleding bij de 
leerkracht of de Oudervereniging 
kwijt. Alvast onze hartelijke dank!  

Algemene ledenvergadering  
Op dinsdag 2 mei 2017 zal om 19:00 
de algemene ledenvergadering 
worden gehouden, U bent hierbij 
van harte welkom! Tijdens deze 
vergadering zal teruggeblikt worden 
op het afgelopen jaar en zal de 
contributie worden vastgesteld en 
eventueel worden toegelicht. 
Daarnaast bieden we u een 
informatief programma over o.a. 
social media. Leuk én leerzaam! Ook 
stellen we u graag in de gelegenheid 
om vragen te stellen en indien nodig 
nader kennis te maken met alle 
bestuursleden. Juf Natasja zal 
aansluitend haar kennis en kunde 
over Social Media met ons delen. 
Kortom dit word een boeiende 
avond! 

VANUIT DE GROEPEN 
Groep 3-4  
De afgelopen weken hebben we heel 
enthousiast gewerkt aan de 
woorden rondom het thema Pasen. 
Dit hebben we nu afgesloten en na 
de meivakantie starten we weer met 
een nieuw thema. 
Nu gaan we genieten van een 
welverdiende meivakantie! Veel 
plezier allemaal! 
 
Groep 7-8  
Eindcito 
Afgelopen dinsdag, woensdag en 
donderdag heeft groep 8 de eindcito 
gemaakt. Het was hard werken maar 
het was gelukkig ook wel een beetje 
gezellig! Zodra de uitslagen binnen 
zijn zult u een uitnodiging krijgen 
voor een gesprek. 
 
Les dode hoek 
Dinsdag 9 mei krijgt groep 7/8 een 
les over de dode hoek. We hopen de 
kinderen zoveel mogelijk bagage 
mee te geven in het verkeer. 
 
Bezoek duurzaamheidscentrum 
Woensdag 10 mei gaan wij de hele 
ochtend naar het 
duurzaamheidscentrum. Wie wil met 
ons mee als begeleiding? Graag 
aanmelden bij juf Sandra. 


