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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Inspectiebezoek 
- Meester Bob Bouma 
- Prikactie Onderwijs 
- iPads schoolverlaters 
- iPad aanschaf groep 3 
- TT-weekend 
- Verlofdagen 

Leerkrachten 
- BrinBox Bridge 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 24: 13 juni 
Week 25: 20 en 21 juni 
Week 26: 27 juni 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 24:  12 t/m 14 juni 
Week 25: 20 t/m 22 juni 
Week 26: afwezig! 

 
 
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 
13-06 Koffie-uurtje 
13-06 Leerlingenraad 
21-06 Schoolfotograaf 
23-06 t/m 26-06 
 Alle kinderen vrij i.v.m. 

TT-weekend 
06-07 Koffie-uurtje 
14-07 Pleinfeest/zomerfeest 
 
 
VANUIT HET TEAM 
Inspectiebezoek 
Vorige week donderdag  hebben 
twee inspecteurs van de 
onderwijsinspectie onze school 
bezocht. Mevr. Rosema en dhr. Milo 
hebben de klassen bezocht, lessen 
geobserveerd, gesprekken gevoerd 
met de leerlingen, een gesprek 
gehad met enkele ouders en ze 
hebben meerdere gesprekken 
gevoerd met Lia Alting (MIB-er) en 
Anneke Voss (Locatiedirecteur).  
 
De conclusie van mevr. Rosema en 
dhr. Milo, aan het eind van deze dag,  
was erg positief. Beide inspecteurs 
hebben ons een groot compliment 
gegeven voor het onderwijs dat wij 
als team van de Vredeveldschool aan 
alle kinderen verzorgen en ze zijn 
ook onder de indruk van de 
administratie van de 
groepsleerkrachten, de MIB-er en de 
locatiedirecteur.  
 
Het komt heel zelden voor dat een 
school van "zeer zwak" in één aar 
naar  "voldoende" 
(basisarrangement) gaat. Maar........ 
beide inspecteurs zijn van mening 
dat onze school het 
basisarrangement verdient!  
Deze beoordeling moeten de 
inspecteurs nog voordragen op het 
hoofdkantoor van de 
onderwijsinspectie in Utrecht.  
Officieel gezien moeten we nog even 
wachten op de bevestiging van het 
hoofdkantoor in Utrecht, maar we 
mogen van de inspectie dit goede 
nieuws wel alvast met jullie delen!  
 
Wij willen jullie bedanken voor het 
vertrouwen dat jullie ons het 
afgelopen jaar hebben gegeven.  
Met elkaar hebben we dit voor 
elkaar gekregen. Bedankt! 
 
 
 

Meester Bob Bouma 
Veel kinderen en ouders/verzorgers 
hebben de afgelopen dagen al 
kennisgemaakt met meester Bob 
Bouma. Meester Bob heeft jarenlang 
ervaring in het basisonderwijs 
binnen stichting Primenius. Hij is zich 
aan het oriënteren op een nieuwe 
uitdaging. Hij heeft aan ons gevraagd 
of hij tot aan de zomervakantie mee 
mag draaien op de Vredeveldschool. 
En dat mag natuurlijk! Extra handen 
in de klas/de school zijn altijd 
welkom.  
De komende weken kunt u meester 
Bob dus vaker op onze school zien.  
We wensen hem een heel fijne tijd 
toe! 
 
Prikactie basisonderwijs 
In het programma Jinek op dinsdag 6 
juni kondigden Thijs Roovers (PO in 
actie) en Sophie Hilbrand een petitie 
en een “prikactie” aan.  
Met de petitie willen de organisaties 
die zijn verenigd in het PO-front, 
waaronder de PO-Raad, de politiek 
oproepen om in een regeerakkoord 
extra geld vrij te maken voor een 
eerlijke en rechtvaardige salariëring 
en minder werkdruk. Op dinsdag 27 
juni zal de petitie in Den Haag 
worden aangeboden aan de politiek.  
Om deze boodschap kracht bij te 
zetten zal op dinsdag 27 juni een 
prikactie plaatsvinden. Het voorstel 
houdt in dat deze dag de scholen 
een uur later gaan starten.  
 
Aanstaande maandag zal er vanuit 
het bestuurskantoor meer 
informatie over dit voornemen van 
het PO-front aan de 
Primeniusscholen worden verstrekt. 
Zo gauw wij meer weten laten we 
het u weten. 
 
IPads schoolverlaters met 
betalingstermijn  
Hebt u een iPad via Primenius 
gekocht met betalingsregeling en 
gaat uw zoon of dochter naar het 
voortgezet onderwijs, dan ontvangt 
u vanuit Primenius deze maand via 
de mail informatie over de  
afwikkeling van deze 
huurkoopovereenkomst. 
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iPad (vervolg) 
U dient een keuze te maken tussen 
het inleveren van de iPad in goede 
staat óf het afbetalen van de laatste 
termijn(en). Mocht u vragen hebben 
dan kunt u een mail sturen naar 
ipad@primenius.nl  
 
iPad aanbod leerlingen groep 3  
Gaat uw kind volgend schooljaar 
naar groep 3 en wilt u voor hem of 
haar een iPad aanschaffen voor 
schoolgebruik? Dan kunt u 
gebruikmaken van het vrijblijvend 
aanbod van Primenius. Via de 
educatiestore van Primenius kunt u 
overgaan tot aanschaf. Meer 
informatie staat op 
https://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad  
Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u bellen met 0597-743100 of 
een mail sturen naar 
ipad@primenius.nl  
Natuurlijk kunt u met uw vragen ook 
terecht bij juf Natasja of bij juf 
Anneke. 
 
TT-Weekend Assen 
In het weekend van 23-24-25 juni 
vindt de TT weer plaats in Assen. 
De leerlingen zijn daarom vrijdag 23 
juni en maandag 26 juni vrij! 
 
Leerkrachten verlofdagen 
Alle leerkrachten hebben het 
afgelopen schooljaar  veel overuren 
gewerkt. In. overleg met John van 
Meekeren (College van Bestuur 
Primenius)  is afgesproken dat alle 
leerkrachten in de laatste maanden 
van het schooljaar 2 dagen verlof 
mogen opnemen. Ze nemen deze 
dagen op verschillende data op. Er 
wordt voor vervanging gezorgd.   
De volgende data zijn al bekend: 

 Woensdag 14 juni: juf Marieke 
vrij….. Juf Johanna Molenaar 
vervangt 

 Vrijdag 16 juni: juf Elise vrij….. Juf 
Marian vervangt. 
 

Installatie Brinbox Bridge 
Alle scholen van stichting Primenius 
werken met BRIN. Als ICT 
onderwijspartner houdt Brin zich 
bezig met innovatie en service op 
het snijvlak van 
informatietechnologie en onderwijs. 
BRIN installeert op 3 t/m 5 juli een 
nieuwe ICT-omgeving (BrinBox 
Bridge) op onze school. 

De BrinBox Bridge installatie zorgt er 
voor dat wij enkele dagen geen of 
beperkt internet op school hebben. 
Dit heeft hoogst waarschijnlijk ook 
invloed op de telefonische 
bereikbaarheid. U wordt nog 
geinformeerd over hoe u ons deze 
dagen toch telefonisch kunt 
bereiken. 
 
LEERLINGENRAAD 
In verband met het kamp van groep 
7-8 is de leerlingenraad een week 
uitgesteld. Volgende week zal de 
leerlingenraad weer bij elkaar 
komen. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad heeft 
een vergadering belegd. De volgende 
gesprekspunten komen aan de orde: 

 Formatie volgend schooljaar 

 Groepsverdeling volgend 
schooljaar 

 Schooltijden  
 

 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Gevraagd: MELKPAKKEN!  
We hebben al een aantal lege 
pakken melk gekregen. Maar helaas 
nog niet genoeg voor iedereen.  
Zouden jullie een leeg pak melk 
willen meenemen naar school.  
Dan kunnen we daar creatief op los 
gaan. Dank jullie wel. 
 
Naar de boer 
Ja, ons uitje ging door! We hebben 
met groep 1/2 een bezoek gebracht 
aan de boerderij van de familie 
Matthezing in Anreep. 
We mochten samen met de boer de 
stallen in. Daar hebben we de koeien 
en kalfjes gezien. We konden ze zelfs 
aaien en knuffelen. Zo mooi! 
De boer heeft veel verteld en wij 
mochten vragen stellen.  
Ook groep 3/4 kwam langs op de 
boerderij. We hebben met alle 
groepen samen op de strobalen 
gezeten, om daar ons fruit te eten. 
Als extra traktatie kregen we een 
blokje kaas, wat natuurlijk is 
gemaakt van de melk van de koe.  
Dat was smullen zeg.  
 

Het was een hele geslaagde ochtend. 
Dank je wel ouders, voor het 
meerijden. En YES, iedereen is 
geslaagd voor zijn boerderijbewijs  
. 
 

 
 
Groep 3-4  
Afgelopen woensdag hebben we een 
bezoekje gebracht aan een melkvee 
boerderij in Anreep. Gelukkig waren 
er een paar ouders die ons wilden 
brengen en halen. Heel erg bedankt! 
Wel 200 koeien en dat roken we 
ook! Even wennen, die 
boerderijlucht. Maar wat mooi om 
zoveel koeien en kalfjes te mogen 
bewonderen! En we mochten ook 
even op de trekker zitten! 
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We zijn begonnen met het maken 
van boerderij kijkdozen. We zijn druk 
aan het verven, tekenen, knippen en 
plakken. Als ze klaar zijn mogen jullie 
een kijkje komen nemen! 
 
Groep 5-6 
Gym 
Op donderdag zijn er weer gewone 
gymlessen. Vandaag waren veel 
kinderen vergeten om gymkleding 
mee te brengen. We hebben 
afgesproken dat we volgende week 
donderdag weer allemaal 
gymkleding bij ons hebben. Je mag 
anders niet meedoen. 
Het kan zijn dat we op donderdag 
ook een keer buitengym hebben. 
Dus op donderdag graag ook stevige 
schoenen mee en liever eventuele 
slippers in de tas  meenemen. 
 
 


