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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Wandel4Daagse 
- KansKidz 
- Woordenschat 
- sollicitatieprocedure 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 21: 23 en 24 mei 
Week 22: 30 mei en 1 juni 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 21: 23 en 24  mei 
Week 22: 29 mei t/m  

1 juni 
 
 
 
 

 
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 
 
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 
 
Wandel4daagse 
De oudervereniging heeft dit jaar 
wederom de gehele  organisatie en 
de begeleiding van de 
wandel4daagse op zich genomen. 
Vooral van te voren moet er heel 
veel georganiseerd worden en dat is 
dit jaar ook weer prima gegaan. 
Het team bedankt alle bestuursleden 
van de ouderverening en alle overige 
vrijwilligers/begeleiders hartelijk 
voor al hun inzet. Bedankt!!! 
 

 
 
 
Kanskidz 
Woensdag 31 mei wordt er een 
informatieve avond georganiseerd in 
“de Orchidee”. De organisatie is in 
handen van Kanskidz. Kanskidz is een 
initiatief van VaartWelzijn.  
Deze avond  start om 18.30 uur en 
omvat voor de volwassenen 
activiteiten als weerbaarheid, 
financieel bewustzijn, budgettering, 
gezonde leefstijl etc. Ook zullen er 
twee bekende en interessante 
sprekers komen.  
 

Kanskidz (vervolg) 
 
Voor de kinderen worden er allerlei 
leuke workshops georganiseerd. 
Tijdens deze avond zal er een 
enquête uitgedeeld worden.  
Wij hopen op uw  medewerking bij 
het invullen van de enquête. 
De  officiële uitnodiging volgt 
binnenkort. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Woordenschat 
Gistermiddag hebben we het thema 
“Boerderij” schoolbreed 
geintroduceerd. Alle groepen 
hebben een onderdeel  m.b.t. de 
boerderij verzorgd. 
De komende weken staat  dit 
onderwerp centraal door de gehele 
school. In alle groepen worden 
activiteiten gedaan om de kinderen 
nieuwe woorden te leren die te 
maken hebben met de boerderij. 
Loopt u deze weken gerust eens 
binnen om te kijken welke woorden 
de kinderen allemaal leren en welke 
activiteiten de kinderen allemaal 
doen. Het thema wordt ook weer 
centraal afgesloten. 
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Sollicitatieprocedure 
Zoals bekend hebben we door het 
ophanden zijnde vertrek van juf José 
een vacature op de Vredeveldschool. 
De afgelopen weken hebben we veel 
brieven mogen ontvangen en de 
eerste gesprekken hebben inmiddels 
al plaats gevonden. Bij deze 
gesprekken was  een gedeelte van 
het team aanwezig  en een 
afvaardiging van de MR-
oudergeleding. De gesprekken zijn 
plezierig en goed verlopen. We 
hebben echter nog geen geschikte 
kandidaat voor onze school kunnen 
vinden. We gaan de komende weken 
door met het voeren van sollicitatie-
gesprekken. Zodra we meer nieuws 
hebben hoort u van ons. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
Medezeggenschapsraad 
We hebben de volgende punten 
besproken: 

 Formatie volgend schooljaar 

 Groepsverdeling 

 Schooltijden 
 
De volgende bijeenkomst staat 
gepland op woensdag 12 juli. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Deze week zijn we gestart met een 
nieuw thema; Boer Boris gaat naar 
zee.  
 

 
 
Boer Boris is in deklas geweest. We 
hebben goed kunnen zien hoe een 
boer eruit ziet. Zijn tractor had hij op 
het erf van de boerderij laten staan. 
Ook nam hij een heel leuk lied mee. 
Deze hebben we gezongen, voor de 
hele school. Zingen jullie ook met 
ons mee? Zie onderstaande link. 

https://www.youtube.com/watch?
v=uWcGwcbMZNs 
 
Bij de boerderij en boer Boris hoort 
de letter b! We leren woorden, die 
de letter b vooraan hebben. Daar 
zochten we de plaatjes van en 
plakten ze op.Wat kunnen deze 
kanjers dat goed!  
 
En er zijn ook een aantal kinderen 
die deze week de avond4daagse 
lopen. Wat knap, zoveel kilometers 
lopen. Door te zingen, ranja te 
drinken en de  bemoedigende 
woorden is het jullie gelukt. Super!! 
Jullie verdienen  een medaille! 
 
Groep 3-4  
Dat was weer een drukke week! 
We zijn gestart met het thema De 
boerderij. Tijdens de opening 
gisteren hebben wij ‘het 
koeienvlaaienlied’ gezongen. In de 
klas werken we aan de 
woordenschatdoelen van de 
boerderij. 

 
 
En we hebben heel veel konijntjes in 
de klas, zijn ze niet lief?  Kom 
gerust eens kijken. 
 

 
 
Groep 4 is blok 8 van spelling aan het 
afronden en maandag maken zij het 
dictee. Groep 3 werkt alweer in kern 
10 van het leesprogramma Veilig 
leren lezen.  
 
We hebben een begin gemaakt met 
de CITO rekentoets en daar werken 
we maandag en dinsdag ook nog 
aan.  
 

We merken dat de meeste kinderen 
thuis ook goed oefenen met lezen, 
heel goed! Ga zo door! 
 
Groep 7-8  
Duurzaamheidscentrum 
Vorige week heeft groep 7/8 een 
bezoek gebracht aan het 
duurzaamheidscentrum. We hebben 
veel geleerd over land art en hebben 
het zelf ook mogen maken. Deze 
week is er iemand van het 
duurzaamheidscentrum bij ons op 
bezoek geweest. We hebben zelf 
landschappen geschilderd met 
natuurlijke pigmenten zoals gras, 
rode bieten en klei. 
 
Eindcito 
De resultaten van de eindcito zijn 
binnen voor groep 8. Volgende week 
dinsdag en woensdag zullen de 
gesprekken zijn. Hierover heeft u 
een apart mailtje ontvangen. 
 
Kamp 
Het is bijna zover! We gaan al bijna 
op kamp! We vertrekken woensdag 
7 juni rond kwart voor 9 en alle 
ouders/opa’s/oma’s/etc. mogen de 
kinderen komen uitzwaaien. Vrijdag 
9 juni komen we weer terug rond 
half drie. We gaan op de fiets dus 
het zou fijn als u de fiets van uw kind 
wilt controleren zodat we onderweg 
niet voor verrassingen komen te 
staan. Als u een bandenplaksetje 
heeft mag die ook mee! Alle 
kinderen hebben deze week een 
kampboekje meegekregen met 
aanvullende informatie. Als er nog 
opmerkingen of vragen zijn, horen 
wij het graag! 
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