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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 32 
 

12 mei 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Juf José 
- Vacature 

Vredeveldschool 
- Gesprek met John 

van Meekeren 
- Scholen met Succes 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
MIB-er juf Lia 

Week 20: 16 mei 
Week 21: 23 en 24 mei 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 20: 15 t/m 18 mei  
Week 21: 23 en 24  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 
 
16 t/m 19 mei 
 Avond4daagse 
16-05 Pastoor Tolboom bezoekt  

de klassen 
24 t/m 29 mei 
 Alle kinderen vrij (lang 

weekend Hemelvaart) 
31-05 Kanskidz  activiteit voor 

ouders en kinderen 
01-06 Inspectiebezoek 
02-06 Alle kinderen vrij 
02-06 t/m 05-06 
 Lang Pinksterweekend 
13-06 Koffie-uurtje 
23-06 t/m 26-06 
 Alle kinderen vrij i.v.m. 

TT-weekend 
21-06 Schoolfotograaf 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Juf José 
Zoals in het begin van het schooljaar 
als is gemeld, is juf José bezig met 
een studie intern begeleider. 
Binnenkort sluit zij de studie af. Zij 
heeft binnen de stichting een baan 
aangeboden gekregen als intern 
begeleider. Deze baan is een logisch 
gevolg op haar studie. Daarom heeft  
zij deze baan ook geaccepteerd. Met 
ingang van het nieuwe schooljaar zal 
juf José daarom niet meer werkzaam 
zijn op de Vredeveldschool. Wij 
vinden het erg jammer dat zij onze 
school gaat verlaten. Maar we 
begrijpen haar keuze goed en 
wensen haar heel veel succes in haar 
nieuwe baan. 
 
Vacature Vredeveldschool 
Door het aanstaande vertrek van juf 
José ontstaat er een vacature voor 
groep 3-4 op de Vredeveldschool. De 
komende periode zullen er 
gesprekken plaatsvinden met 
geschikte kandidaten. We zoeken 
een zeer vakkundige, enthousiaste 
en gedreven groepsleerkracht. We 
gaan er vanuit dat dit gaat lukken. 
De insteek is dat de kinderen en u als 
ouder/verzorger voor  de 
zomervakantie nog kennis kunt 
maken met de nieuwe leerkracht. 
 
 
 
 

Gesprek  John van Meekeren, 
College van Bestuur Primenius 
Het gesprek dat gepland staat op  
dinsdag 16 mei a.s. GAAT NIET 
DOOR! 
Dhr. Van Meekeren heeft door 
omstandigheden de afspraak 
moeten verplaatsen naar woensdag 
5 juli a.s. De afgelopen week heb ik 
al veel ouders benaderd met de 
vraag of zij bij dit gesprek aanwezig 
willen en kunnen zijn. Dhr. Van 
Meekeren brengt dit schooljaar alle 
scholen binnen de stichting  
Primenius een bezoek. Hij wil graag 
met ouders/leerkrachten/directie in 
gesprek om een indruk te krijgen 
over het reilen en zeilen op de 
school. 
Bij deze nodig ik ouders/verzorgers 
uit om bij het gesprek op woensdag 
5 juli aanwezig te zijn. Het gesprek 
is van 15.30 uur tot 17.00 uur.  
Heeft u hiervoor belangstelling, dan 
kunt u dit aan Anneke Voss 
doorgeven. 
 
Scholen met succes: 
De uitslag van de enquête van 
“Scholen met Succes” is binnen. 
68% van de ouders heeft de enquête 
ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. 
Alle leerlingen hebben de enquête 
ook ingevuld. Met deze info en die 
van de leerkrachten krijgen we een 
mooi beeld van de school. Aan de 
hand van de ingevulde 
enquêteformulieren krijgen we een 
goed overzicht van de zaken die al 
erg goed gaan en waar we als school 
nog aan kunnen werken. Het is voor 
ons nu belangrijk dat we de goede 
zaken goed houden en dat we de 
ontwikkelpunten gaan verbeteren. 
Wij zijn als team erg blij met de 
uitslag en zijn dan ook gemotiveerd 
om de ontwikkelpunten op te 
pakken. We kunnen, zoals u begrijpt, 
niet alles tegelijk aan- en oppakken 
maar we houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. Tijdens het 
eerstvolgende koffie-uurtje zal 
Anneke Voss u verder op de hoogte 
brengen van de uitslag  van de 
enquête. Ook kunt u binnenkort de 
uitslag lezen op de website. 
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VANUIT DE GELEDINGEN 
 

Oudervereniging 
 
Avondvierdaagse 
De informatie en routeboekjes 
worden aankomende maandag 
meegegeven. Graag zouden we van 
alle kinderen een telefoonnummer 
willen hebben waarop ouders 
bereikbaar zijn tijdens de 
avondvierdaagse--avonden.  

We willen u daarom vragen om uw 
kind(eren)  een briefje met uw 
nummer mee te geven op de eerste 
avond! 

Het thema van de laatste avond is: 
Cowboys en Indianen. De kinderen 
mogen verkleed meelopen! 
Speelgoed als pijl en boog, geweren 
of pistolen mogen niet mee. 

Alle kinderen die meelopen krijgen 
van de oudervereniging  een 
cowboyhoed! 

Medezeggenschapsraad 
Donderdag 18 mei staat de volgende 
vergadering gepland. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4  
De kinderen van groep 3-4 hebben 
vanochtend een voorstelling 
gegeven. En dat vonden ze toch wel 
spannend! Maar wauw! Wat hebben 
de kinderen het knap gedaan! Bijna 
alles hebben ze zelf geregeld en zelf 
bedacht. Clowns, acrobaten, 
voorlezers, presentatoren, boksers, 
turnsters… En wat hadden we een 
vol publiek, wat leuk! Ouders, opa’s, 
oma’s, tante’s en ooms en natuurlijk 
groep 1-2! Nu even bijkomen in het 
weekend! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Groep 5-6 
Toets TOPO Groep  6 
Afgelopen woensdag  hebben de 
kinderen van groep 6 huiswerk 
meegekregen. We hebben een toets 
over de provincie Gelderland. Deze 
toets is gepland op donderdag  18 
mei. 
Extra punt  scoren? Dan moet je 
weten in welk dorp in Gelderland  juf 
Marieke geboren is!  
Tip: Iets met de Zwarte Cross;) 
 
Het bos in! 

 
 
Omdat we 20 punten hebben 
gescoord zijn we donderdagochtend 
na de laatste weerbaarheidsles van 
meester Johann van Fit-Inn, naar 
Valkenstijn geweest.  

Het was heel leuk. In bomen 
klimmen, chillen in het gras, met een 
(keuken)mesje van juf  Marieke 
schors van een tak snijden, pijl en 
boog maken, vissen met takken 
zonder aas, slootje springen en 
hutten bouwen. 
Een prima sfeer! Lekker 
buitenspelen. Wat zijn er mooie 
plekjes om buiten te spelen in onze 
schoolwijk! 

 
 
’s Middags moesten we wel even 
aan de slag. Dat is best lastig voor 
sommige kinderen. De komende 
periode kunnen we  extra punten  
scoren voor: Doen wat er gevraagd 
wordt, werken als er gewerkt moet 
worden! 
Gaat vast lukken, want heel veel 
kinderen doen dat gewoon altijd al! 
Op Klasbord staan nog meer foto’s. 
 

 
 
Lessen over duurzaamheid 
Afgelopen najaar hebben de 
kinderen van groep 5/6 een bezoek 
gebracht aan het 
Duurzaamheidscentrum in het 
Asserbos. Op vrijdag  19 mei krijgen 
deze lessen een vervolg. We krijgen 
les van beeldend kunstenaar Gejan 
Stol: Duurzaamheid verbinden aan 
kunst. 


