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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Prikactie onderwijs 
- Koffie-uurtje 
- schoolfotograaf 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

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

Locatiedirecteur juf Anneke 
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 
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 

17.00 – 19.00 uur 
 
VANUIT HET TEAM 
Prikactie onderwijs 
Zoals u waarschijnlijk al hebt 
begrepen staat voor dinsdag 27 juni 
aanstaande een prikactie gepland 
van één  uur.  
De belangrijkste redenen om deze 
prikactie  te houden zijn de 
verschillen in salaris tussen 
werknemers in het primair onderwijs 
ten opzichte van werknemers in het 
voortgezet onderwijs en de 
werkdruk die in het primair 
onderwijs wordt ervaren.  
Daarnaast is het zeker zo belangrijk 
dat het beroep van leerkracht weer 
aantrekkelijk gemaakt wordt, zodat 
er voldoende jongeren dit 
fantastische beroep gaan kiezen.  
Goed onderwijs is tenslotte een 
belangrijke basis voor kinderen.  
Ondanks diverse oproepen van 
onder andere de PO-raad aan de 
landelijke politiek is er tot op heden 
geen enkel positief signaal uit Den 
Haag ontvangen.  
Wij laten u hierbij dan ook weten dat 
onze school aan de actie zal 
deelnemen. Het bestuur van 
Primenius  heeft aangegeven de 
actie volmondig te ondersteunen.  
Dit betekent voor u als 
ouder/verzorger  dat uw kind op 
dinsdag 27 juni pas om 9.30 uur op 
school terecht kan. De school is tot 
09.30 uur gesloten. 
We hopen daarnaast dat u de petitie 
wilt tekenen om een vuist te maken 
richting de politiek. We hopen op uw 
medewerking en begrip. 
Op de website www.pofront.nl 
kunt u de petitie tekenen. 

 
 

Koffie-uurtje 
Afgelopen dinsdag hebben we ons 
maandelijks koffie-uurtje gehouden. 
De opkomst was ook dit keer weer 
goed te noemen. 
We hebben gesproken over: 

 Het inspectiebezoek 

 De verdeling van de 
groepen 

 Team schooljaar 2017-2018 
 
Op de Vredeveldschool bekijken we 
ieder jaar weer opnieuw welke 
groepssamenstelling het beste voor 
alle kinderen is. We houden daarbij 
rekening met het individuele kind en 
met de groep. 
Dat betekent ook dat het niet 
vanzelfsprekend is dat er steeds 
dezelfde combinatiegroepen 
gevormd worden. 
Binnenkort wordt er een 
ouderavond georganiseerd waarin u 
op de hoogte wordt gesteld van de 
plannen voor komend schooljaar. 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag 21 juni a.s. komt de 
schoolfotograaf op de 
Vredeveldschool. 
We starten om 08.30 uur met de 
broertjes/zusjes foto’s. Dat betekent 
dus met de broertjes/zusjes die 
(nog) niet op de Vredeveldschool 
zitten. Daarna de broertjes/zusjes 
die allemaal op de Vredeveldschool 
zitten. In de bijlage kunt u 
(nogmaals) lezen/zien  welke 
achtergrond er dit jaar wordt 
gebruikt. 
 
ICT OP DE VREDEVELDSCHOOL 
Zuludesk 
Deze week zijn de meeste iPads die 
op school gebruikt worden 
gekoppeld aan Zuludesk. U heeft 
hierover mail gehad van juf Natasja. 
De eigen iPads van de kinderen 
moeten thuis nog verder 
geìnstalleerd worden volgens de 
handleiding die uw zoon/dochter 
afgelopen dinsdag heeft 
meegekregen. In Zuludesk is 
zichtbaar dat een aantal iPads al 
succesvol is gekoppeld. Dat is fijn!  
Mochten de thuisstappen 
problemen voor u opleveren, neem 
dan contact op met juf Natasja! 
 
 

http://www.pofront.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVmtSlusLUAhVQalAKHavTDdwQjRwIBw&url=https://www.cnvo.nl/campagnes/samenvoorgoedonderwijs&psig=AFQjCNFTnXATqDzf8BUISvZ_mxgN4DNTsA&ust=1497705587650455
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Nieuwe digitale werkomgeving 
Van 3 tot (ongeveer) 5 juli wordt 
onze school door de Brin gekoppeld 
aan een andere digitale 
werkomgeving. Deze werkomgeving 
is gebaseerd op Office 365 en zorgt 
ervoor dat we (als team, maar ook 
de leerlingen) ook digitaal veel meer 
en beter kunnen samenwerken. De 
meeste Primeniusscholen zijn al op 
dit nieuwe systeem aan het werk. Uit 
de opgedane ervaring blijkt dat het 
best even lastig is om aan de nieuwe 
omgeving te wennen. Gelukkig 
hebben we steun van de Brin en van 
de bovenschoolse ICT.  
 
App-tips 
Prins Bof en 
de magie 
van leren 
lezen.  

 
Betaalde iPad-app waarmee 
kinderen uit groep 2-3 (start) letters 
en woorden kunnen ontdekken en 
leren lezen. Een mooie 
voorbereiding op groep 3! 
 
Rekenstrand 
Gratis iPadapp voor kinderen uit 
(ongeveer) groep 4. Op speelse wijze 
oefenen de kinderen de sommen tot 
100. Fijne app om tijdens de 
zomervakantie te doen!   
 
AH ruimte 
Deze app past bij de spaarkaartjes 
van de AH. De app is gratis. In de app 
kun je via Virtual Reality en 
Augmented Reality (alsof je er zelf bij 
bent) een kijkje nemen in de ruimte! 
Wie wil dat nou niet?  
 
Spoorzoeker, welk dier was hier? 
Met deze gratis app van 
staatsbosbeheer kun je in de 
zomervakantie spannende 
speurtochten houden in het bos op 
zoek naar de dieren die er leven.  
 
Los in het bos 
Deze gratis app is bedacht door 
kinderen en is bedoeld voor 
kinderen van 9 to 12 jaar. Installeer 
deze app op je telefoon en speel het 
spel in het bos. Via augmented 
reality (net zoiets als het 
Pokemonspel) moet je dieren 
vangen in het bos. Erg leuk, ook voor 

papa’s en mama’s! En stiekem ook 
nog eens heel leerzaam! 
 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen donderdag hebben we 
een bijeenkomst gehouden met de 
leerlingen van de leerlingenraad en 
enkele andere leerlingen. 
We hebben gesproken over het 
inspectiebezoek en de juffendag. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Vredeveldschool- Zomerpleinfeest! 
Op vrijdag 14 juli aanstaande 
organiseert het team en de OV het:  
Vredeveldschool- Zomerpleinfeest! 
We beginnen om 17.00 uur en het 
feest eindigt om 19.00. 
Het feest is voor de gezinnen van 
kinderen die op onze school zitten. 
In een volgende nieuwsbrief kunt u 
hierover nog meer informatie 
verwachten. 
We vragen hiervoor hulp van ouders. 
U kunt zich aanmelden bij een van 
de OV-leden of bij juf Marieke. 
 
Medezeggenschapsraad 
De eerst volgende bijeenkomst staat 
gepland op 12 juli. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Tentjes gezocht voor groep 1-4 
Voor de onderbouwgroepen zijn wij 
op zoek naar kleine tentjes en/of 
kampeerspullen die wij mogen 
gebruiken op ons  leerplein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2 
Er is alweer een week voorbij 
gevlogen, wat gaat het toch snel! 
Deze week hebben we wel iets heel 
bijzonders gedaan; de auto van juf 
Madelon gepoetst. We hebben laten 
zien dat we het allemaal heel goed 
kunnen…… waarom we dit hebben 
gedaan? Daar komen jullie vast heel 
snel achter ;)  
 
Donderdag was het zo een prachtig 
weer, dat we met de kinderen 
hadden bedacht om aan het einde 
van de middag nog lekker wat 
waterspelletjes te spelen. Samen 
met groep 3-4 hebben we genoten! 
 
Voor op het leerplein zijn we op zoek 
naar (kleine) tentjes en andere 
kampeerspulletjes die we mogen 
gebruiken de komende weken.  
Wie kan ons helpen? 
 
 
Groep 3-4  
Het was weer een drukke week 
waarin we hard hebben gewerkt. We 
hebben alle Cito toetsen gemaakt.  
We zijn het thema van de boerderij 
aan het afronden.  Wat hebben we 
weer veel nieuwe woorden geleerd 
en ook geleerd om ze goed te 
schrijven! Groep 3 en groep 4 helpen 
elkaar met nakijken, uitleggen en 
verbeteren , wat kunnen ze dat 
goed!  
 
Samen met groep 1-2 hebben we 
woensdag hard gewerkt om 
verrassingen voor de vaders te 
maken. Nu maar hopen dat de 
kinderen het thuis niet té goed 
verstopt hebben zodat ze nog weten 
waar het cadeautje ligt! Veel plezier 
allemaal zondag! 
 
Donderdag was het een warme 
middag. Samen met groep 1-2 
hebben we buiten waterspelletjes 
gedaan. Even afkoelen, een beetje 
spetteren en stampen in de plassen! 
In de zon droogt alles weer zo! 
 
Onze boerderij kijkdozen zijn  bijna 
klaar. Komen jullie een kijkje  
nemen? 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3YKju8LUAhVIKFAKHW4ECMsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hiking-site.nl%2Fthemas%2Fthema_2005-06-15.php&psig=AFQjCNGxKa4caUWL2e4rDk0JM5znjM-XCA&ust=1497705815864415
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Groep 5-6 
Afspraken 
Afgelopen maandag hebben we in 
de groep heldere afspraken gemaakt 
over hoe we ons op school met 
elkaar, tijdens het werken en spelen 
gedragen. Niks nieuws, maar het was 
even nodig om alles weer even te 
bespreken.  Er zijn ook afspraken 
gemaakt over wat we doen als het 
even niet goed gaat. 
Het was goed alles even te herhalen!  
 
 
Vaderdag 
Had u dit al op Klasbord 
gezien?

 
 
Had u nog wensen? Vanaf 
aanstaande zondag kunt u ze 
noteren! Komt vast goed …Veel 
plezier!  
 
 
Boerderij 
Op donderdag 22 juni sluiten we ons 
Landbouw/Boerderij-project af met 
een bezoek aan een duurzame 
melkveeboer. We gaan naar de 
familie Hollander in Gasteren. Daar 
bekijken we een nieuw gebouwde 
duurzame  ligboxenstal. 
Voor het vervoer naar de boerderij 
vragen we  hulp van ouders. We 
vertrekken om 12.45 uur en zijn om 
14.45 uur weer terug op school.  
Aanmelden kan bij juf Marieke. 
 

Hier een  filmpje over dit prachtige 
bedrijf:  
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/1
18471/Nieuwe-stal-met-weinig-
koeien-door-fosfaatwet 
 
Gym 
Bij gymkleding hoort ook een 
gymshirt. Een aantal kinderen had 
afgelopen donderdag tijdens de 
karateles wel een 
gymbroek/schoenen bij zich maar 
geen  ander shirt. Het is frisser om 
dit wel te doen! 

 
De kinderen hebben donderdag 
allemaal een informatiebriefje 
meegekregen over de karateschool 
van Asssen. Ze mogen hier een 
aantal gratis lessen volgen! U kunt 
hiervoor contactopnemen met de 
karateschool en aangeven dat 
Meester Sander een karateles op 
school heeft gegegeven. 
 
Presentaties project Landbouw 
We weten nu wat landbouw is, wat 
glastuinbouw is en veeteelt.  
In welke provincies in Nederland 
veel landbouw te vinden is en 
waarom.Nog niet iedereen heeft zijn 
project gepresenteerd. Komende 
week ronden we alles af. 

 
 
 
Groep 7-8  
Kamp groep 7/8 
Wat hebben we een geweldig 
schoolkamp gehad! Helaas zat het 
weer wat tegen en moesten we de 
planning wat aanpassen maar 

gelukkig is dit gelukt met de hulp van 
alle ouders en kinderen. Bedankt 
hiervoor! We blikken terug op een 
erg geslaagd schoolkamp. 
De ouders van de kinderen van 
groep 7/8 hebben de foto’s die zijn 
gemaakt via een digitaal album 
gekregen. Heeft u de link gemist? 
Vraag deze op bij juf Natasja!  
 
Afscheidsavond 
U heeft als het goed is allemaal een 
mail gehad over de afscheidsavond 
met het programma. Wat we precies 
gaan doen houden we nog even 
geheim maar dat het leuk wordt 
kunnen we alvast vertellen. 
 
3D-printer en Tinkercad 
Afgelopen maandag hebben 4 
kinderen en hun meester (Rik) van 
de Mariaschool in 
Eelde/Paterswolde ons geholpen 
met het digitale ontwerpprogramma 
Tinkercad. Met dit programma 
moeten wij, zodra de printer klaar is, 
de items ontwerpen die we willen 
printen. Hoewel we zelf al aan het 
grasduinen waren geweest, konden 
we nog best wel een beetje hulp 
gebruiken! Barend, Morris, Marieke 
en Esther hebben ons goed op weg 
geholpen.  
Meester Rik heeft ook nog even 
meegekeken met de bouw van de 
printer. We zijn nu in de eindfase 
van de bouw. De printerplaat wordt 
nu geïnstalleerd door de kinderen. 
Het is een hele klus. Gelukkig 
hebben we steeds veel hulp van 
betrokken ouders!  
 
Thema woordenschat: de boerderij 
van de toekomst 
In de afgelopen weken stond bij ons 
de boerderij van de toekomst 
centraal als woordenschatthema. 
We hebben onder andere geleerd 
wat de woorden “innoveren” en 
“manipuleren” te maken hebben 
met de boerderij van de toekomst. 
Op de datawall achter in de klas kunt 
u een beetje meekijken. Bent u zelf 
geïnteresseerd? Neemt u dan een 
kijkje op de site van juf Natasja 
http://jufn.blogspot.nl/. Daar vindt u 
de 7 uitdagingen van de boerderij 
van de toekomst.  
 
 
  

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/118471/Nieuwe-stal-met-weinig-koeien-door-fosfaatwet
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/118471/Nieuwe-stal-met-weinig-koeien-door-fosfaatwet
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