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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 37 
 

23 juni 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- TT-Assen 
- Welkom Amoria  
- Rapporten 
- Juf Madelon 
- Vacature groep 1-2 
- Juf Malon 
- Prikactie onderwijs 
- Juffendag  
- Installatie BrinBox 

Bridge 
- Ouder-kind-

leerkrachtgesprek 
- Atletiek clinic 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 26: 27 juni 
Week 27: 04 en 05 juli 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 26: 29 juni 
Week 27: nog niet bekend 

 
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 
23-06 t/m 26-06 
 Alle kinderen vrij i.v.m. 

TT-weekend 
27 juni Groepsbesprekingen 

(Leerkracht en MIB-er) 
3 t/m 5 juli 
 Installatie BrinBox Bridge 
05-07 Juffendag 
06-07 Koffie-uurtje 
Week 28 (vanaf 10 juli) 
 Ouder-kind-

leerkrachtgesprekken 
14-07 Pleinfeest/zomerfeest 

17.00 – 19.00 uur 
21-07 Alle kinderen om 12.00 

uur vrij! 
22 juli Start zomervakantie  
 
 
VANUIT HET TEAM 
TT-Assen 
Vandaag én maandag 26 juni a.s. zijn 
alle kinderen vrij i.v.m. de TT in 
Assen! 
 
Welkom Amoria 
In groep 1-2 mogen wij vanaf 
dinsdag a.s. een nieuwe leerling 
verwelkomen. Amoria Opdam wordt 
maandag 26 juni 4 jaar. We wensen 
Amoria een heel fijne en leerzame 
tijd toe op de Vredeveldschool! 
 
Rapporten 
Wij ontvangen graag weer de 
rapporten van de kinderen zodat wij 
weer alles kunnen invullen. 
 
Juf Madelon neemt afscheid 
Na een zeer bewogen schooljaar op 
de Vredeveldschool heb ik, juf 
Madelon, een besluit genomen.  
Het is tijd om verder te gaan, buiten 
het onderwijs. Sinds een aantal jaren 
denk ik erover om deze  stap te 
nemen en verder te kijken. Een baan 
zoeken die  nog beter bij mij en mijn 
privéleven past. Die tijd is nu 
gekomen. Tot de zomervakantie ga 
ik nog genieten van mijn klas, groep 
1/2 en van de Vredeveldschool. 
Daarna ga ik mijn zoektocht 
vervolgen. Ik heb met veel plezier dit 
schooljaar met veel lieve kinderen, 
ouders en collega’s mogen samen 
werken. Het was een onvergetelijke 
tijd. Bedankt voor alles!  
 
 
 

Vacature groep 1-2 
Zoals u uit voorgaand stukje heeft 
kunnen lezen stopt juf Madelon 
vanaf augustus 2017 met het 
onderwijs. Zij gaat op zoek naar een 
andere leuke en uitdagende baan 
buiten het onderwijs. Dit betekent 
dat er voor de Vredeveldschool een 
vacature voor drie  dagen ontstaat. 
De vacature wordt door een interne 
kandidaat binnen de stichting 
opgevuld. Volgend schooljaar zal op 
de maandag-dinsdag-woensdag juf 
Carla Nigten op onze school 
werkzaam zijn. Juf Carla is een zeer 
ervaren en zeer goede kleuterjuf.  
Ze is tevens op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in het 
onderwijs. We zijn ervan overtuigd 
dat we met juf Carla heel veel kennis 
voor met name groep 1-2 in de 
school halen. Binnenkort krijgt u de 
gelegenheid om kennis te maken 
met juf Carla. 
 
Juf Malon 
Volgend schooljaar zal juf Malon de 
duo-partner van juf Carla en van juf 
Elise worden. Juf Malon zal in totaal 
4 dagen op de Vredeveldschool 
werkzaam zijn. Vooral voor de 
doorgaande lijn in de ontwikkeling 
van de kinderen  in de onderbouw is 
dit erg goed en prettig. 
 
Prikactie (=korte staking) 
Zoals u weet is op dinsdag 27 juni 
a.s. de school pas vanaf 09.20 uur 
geopend voor de kinderen en hun 
ouder/verzorger. De lessen starten 
om 09.30 uur. Op school zullen 
enkele iPads klaar liggen waarop u 
een petitie kunt ondertekenen. 
De petitie gaat over het verlagen van 
de werkdruk in het basisonderwijs 
en het rechttrekken van de 
salarissen. Veel scholen in Assen en 
in het gehele land doen mee aan 
deze prikactie. Samen staan we 
sterk! 
 
Juffendag 
Woensdag 5 juli a.s. vieren we op de 
Vredeveldschool JUFFENDAG. Op 
deze dag vieren de aanwezige juffen 
hun verjaardag. In overleg met de 
leerlingenraad hebben we een mooi 
programma samengesteld. Bij erg 
slecht weer wordt de juffendag 
verplaatst naar donderdag 6 juli. 
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Koffie-uurtje 
Donderdagmorgen is er weer een 
koffie-uurtje. Alle ouders/verzorgers 
zijn tussen 08.30 en 09.30 uur van 
harte welkom. Tijdens het koffie-
uurtje kunt u uw algemene vragen 
stellen en wordt er vanuit de school 
informatie gegeven. Komt u ook? 
 
Installatie BrinBox Bridge 
Van maandag 3 tot woensdag 5 juli 
wordt, zoals al eerder vermeld, de 
BrinBox Bridge op school 
geinstalleerd. Dat houdt in dat we 
deze dagen geen internet op school 
hebben. Hierdoor zal de 
schooltelefoon ook niet werken. 
Volgende week staat er een mobiel 
nummer in de nieuwsbrief zodat u 
de school toch kunt bereiken. 
 
Atletiek clinics 
In het kader van het project Sport 
Impuls nodigt de atletiek-  en triatlon 
vereniging AAC’61 de leerlingen van 
de Vredeveldschool graag uit voor 
een atletiek clinic. 
De clinic  wordt  gegeven op de 
woensdagmiddagen  5-12-19 juli 
aanstaande. De clinic  start 
waarschijnlijk om 14.00 uur en 
eindigt  zoals het nu lijkt  om 15.30 
uur. Plaats van de clinic: atletiekbaan 
van AAC’61, achterpad 1, Assen. 
Tijdstip: In de vroege avonduren of 
in het weekend.  
Naast het deelnemen aan een clinic 
is er voor de leerlingen ook een 
mogelijkheid om een aantal gratis 
proeflessen mee te draaien. Dit zal 
dan in de reguliere leeftijdsgroep 
van de betreffende leerling zijn. 
De basisscholen zijn in deze alleen 
de “doorgever” van de clinics. Mocht 
uw kind willen deelnemen aan de 
clinic dan kunt u uw kind(eren) 
opgeven bij Peter Selles (bestuurslid 
AAC’61)  P.Selles@hde.nl 
Graag onder vermelding van naam 
kind, leeftijd en school. 
Deelname gebeurt buiten schooltijd. 
Het team  is daarom ook niet 
aanwezig bij de clinics. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouder-kind-leerkrachtgesprek 
In week 28 (week van 10 juli) zullen 
de ouder-kind-leerkrachtgesprekken 
voor alle kinderen van groep 1 t/m 7 
plaatsvinden. De kinderen van groep 
8 hebben allemaal al een ouder-
kind-leerkrachtgesprek gehad. 
Tijdens dit gesprek zijn ook de 
kinderen van harte welkom. Het gaat 
ove r de kinderen en daarom vinden 
we het erg belangrijk dat zij er ook 
bij zijn. Binnenkort zult u een 
uitnodiging ontvangen.  
 
LEERLINGENRAAD 
Tijdens de leerlingenraad hebben we 
het bezoek van de inspectie 
geevalueerd en hebben we 
gesproken over de juffendag. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Wat een prachtige week hebben we 
achter ons, met veel zon!  
We hebben hier veel plezier van 
gehad en er volop van genoten. 
Denkt u er even aan om uw kind, ´s 
morgens voor het naar school gaan, 
goed in te smeren met 
zonnebrandcreme?  
Ook op school blijven we goed 
smeren…  
 
Mocht u witte spookjes tegen komen 
in de gang, geen pankiek! Ze zijn niet 
van de TT kermis uit het spookhuis 
ontsnapt, maar komen gewoon uit 
onze groep.  

 
Wat kwam iedereen 
woensdagochtend prachtig gekleed, 
met de haren in de plooi, de klas 
binnen gelopen. Dit allemaal speciaal 
voor de schoolfotograaf.  
Op de foto’s zijn gelukkig geen 
sporen meer van zonnebrandcreme 
terug te zien. De kinderen hebben 
hun grootste glimlach laten zien en 
zijn allemaal op de foto gekomen. 
Nu nog even geduld voor het 
eindresultaat…We zijn heel 
benieuwd. 
 
 

Groep 3-4  
Wat een warmte! We kunnen 
duidelijk merken dat de zomer is 
begonnen! Vanaf volgende week 
starten we ook met het nieuwe 
thema: Zomer!  
We hebben met elkaar geteld dat we 
nog maar 4 weken naar school gaan 
tot aan de zomervakantie. Wat vliegt 
het schooljaar weer snel om! We 
maken er nog een paar fijne weken 
van! 
 
Wij ontvangen graag weer de 
rapporten van de kinderen zodat wij 
weer alles kunnen invullen. 
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