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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 38  
 

30 juni 2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Juffendag  
- Juf José 
- Informatieve 

ouderavond 
- Zuludesk 
- Rapporten /Portfolio 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 27: 04 en 05 juli 
Week 28: 11 juli 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 27: 3- 6- 7 juli   
Week 28: 10-11-12 juli 

 
 
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 
 
3 t/m 5 juli 
 Installatie BrinBox Bridge 
05-07 Juffendag 
06-07 Koffie-uurtje 
06-07 Informatieve ouderavond 

19.00 uur!!! 
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 

Juffendag 
Woensdag 5 juli is de juffendag! 
We starten eerst gewoon om 8.30 
uur in de eigen klas. Daarna zullen 
we met de hele school naar 
speeltuin ‘De Zonnereep’ gaan. Zorg 
dus voor kleren die vies mogen 
worden. Wij zorgen  voor wat lekkers 
en te drinken. Alle kinderen zijn zoals 
altijd op woensdag om 12.15 uur vrij. 
 
Een woordje van juf José 
Beste ouders en kinderen, 
Al een tijdje ben ik aan het nadenken 
wat ik zal schrijven in de nieuwsbrief 
en ik kan zeggen: dat valt me nog 
niet mee! 
Aan het begin van dit schooljaar ben 
ik begonnen met een opleiding tot 
intern begeleider. Gedurende dit 
jaar heb ik daarvoor opdrachten 
gedaan bij ons op school. 28 juni heb 
ik mijn diploma gekregen. Met dit 
papiertje op zak, ga ik een nieuwe 
uitdaging aan door te gaan werken 
als intern begeleider op de Gerardus 
Majellaschool in Hoogezand. Dat 
betekent dat ik afscheid ga nemen 
op de Vredeveldschool en dat valt 
me best zwaar. De afgelopen twee 
jaar heb ik gewerkt met geweldige, 
ouders, kinderen en collega’s. Samen 
hebben we met vallen en opstaan 
grote stappen gezet, daar denk ik 
met veel plezier aan terug en ik weet 
dat er nog veel meer mooie 
ontwikkelingen zullen gaan 
plaatsvinden.  Ik wens jullie een heel 
fijne vakantie toe en alle goeds voor 
de toekomst. Bedankt voor de fijne 
tijd en samenwerking en wie weet 
tot ziens! 

Informatieve ouderavond 
schooljaar 2017-2018 
Donderdagavond 6 juli is er een 
informatieve ouderavond. De avond 
start om 19.00 uur. We gaan u dan 
vertellen hoe de 
groepssamenstelling volgend 
schooljaar is en welke 
groepsleerkrachten er in de groepen 
komen te werken. De nieuwe 
groepsleerkracht(en) gaat/gaan zich 
ook aan u voorstellen. 
Een kop koffie/thee staat vanaf 
18.45 uur klaar. U bent van  harte 
welkom op deze avond! 
 
Zuludesk 
Een aantal weken geleden is 
Zuludesk uitgerold op onze school. 
Met dit programma kunnen we de 
iPads nóg effectiever inzetten. Eén 
van  de voordelen is dat we vanuit 
school educatieve apps kunnen 
plaatsen op de iPads van de 
kinderen, ook betaalde apps.  
Een ander voordeel van Zuludesk is 
dat we als school onze leerlingen 
actief kunnen beschermen (tijdens 
schooluren) tegen de gevaren op het 
internet. Dit is een veiligheidseis van 
de overheid. En daarom heeft 
stichting Primenius voor  Zuludesk 
gekozen.  
Inmiddels zijn de meeste iPads klaar. 
Afgelopen donderdag hebben de 
kinderen waarvan de iPads nog niet 
klaar waren een brief meegekregen 
als herinnering. Zorgt u er zo snel 
mogelijk voor dat Zuludesk 
geinstalleerd staat op de iPad van 
uw kind?  
In het volgend schooljaar mogen 
iPads zonder Zuludesk niet meer op 
school gebruikt worden.   
Heeft u vragen? Lukt het installeren 
niet? Neem dan contact op met juf 
Natasja (via het mailadres 
natasja.smit@primenius.nl). Zij 
maakt dan een afspraak met u om 
de installatie verder af te maken.  
  
Rapporten –portfolio 
In dit schooljaar zijn er veel stappen 
gezet in de richting van 
gepersonaliseerd onderwijs. Eén 
belangrijke stap daarin is ook dat we 
kijken naar hoe we de voortgang van 
de leerling  rapporteren. Het 
gebruiken van een portfolio is een 
manier om de voortgang te laten 
zien. Leerlingen bepalen hierbij 
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grotendeels  zelf wat er in het 
portfolio staat.  
Bij het komend rapport (dat nog is 
zoals u bent gewend) zullen we ook 
portfolio-stukken gaan toevoegen. 
Dit zal niet in elke groep gelijk zijn. 
Wij zijn heel erg benieuwd naar hoe 
u dit ervaart. Graag willen we u daar  
in het nieuwe schooljaar naar 
vragen.  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Vredeveldschool- Zomerpleinfeest! 
Op vrijdag 14 juli aanstaande 
organiseert het team en de OV het:  
Vredeveldschool- Zomerpleinfeest! 
Met als thema Cowboys en indianen.  
Je mag verkleed, passend bij het 
thema, naar het feest komen.  
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. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Nog maar 3 weekjes en dan is het 
alweer zomervakantie. Het einde is 
in zicht…… de laatste weken gaan we 
werken rondom het thema 
Zomer/de camping. Het leerplein 
wordt al heel mooi ingericht… we 
krijgen een echte camping op 
school! Als jullie nog spullen hebben 
die bij het onderwerp  passen mogen 
jullie dit volgende week meenemen. 
 
De brieven voor de ouder-kind 
gesprekken zijn deze week 
meegegaan met de kinderen. Als je 
niet kunt, mag je onderling ruilen. 
Dit wel graag even aan de juffen 
doorgeven! 
 
Groep 3-4  
De komende weken werken wij 
samen met groep 1-2 aan het thema 
de Camping/zomer. Hebben jullie 
tentjes en andere spulletjes die met 
dat thema te maken hebben, dan 
mag dat mee naar school genomen 
worden. Op het leerplein maken wij 
onze eigen camping! De kinderen 
werken aan de laatste blokken van 
rekenen. Het zelfstandig plannen en 

het maken van keuzes gaan steeds 
beter! Nog maar een paar weekjes 
tot de vakantie! 
 
Groep 5-6 
Boerderij 
Dankzij de hulp van een aantal 
ouders konden wij vorige week een 
bezoek brengen aan de boerderij van 
de familie Hollander. 
 Ouders: Bedankt! 
 
Toneel 
We zijn begonnen met  het schrijven 
van een script voor toneelstukjes. Als 
het allemaal lukt komen de groep 1-
2-3 opnieuw bij ons kijken op 
donderdag 20 juli. In december 
kwamen zij kijken naar de 
Sinterklaastoneelstukjes. 
 
Groep 7-8  
We konden het gisteren nog even 
niet helemaal geloven, maar het is 
toch écht waar!! Er zijn geen 
schroefjes meer over. Alle losse 
onderdelen hebben een plekje 
gekregen… DE 3D-PRINTER IS 
KLAAR!!  
 

 
 
Aanstaande maandag komt meneer 
Kok van het 3D-kanjersproject onze 
printer helemaal controleren. 
Daarna mag de stekker in het 
contact en kunnen we PRINTEN!  
Als juf ben ik bijzonder trots op de 
kinderen van groep 7/8 dat ze dit 
voor elkaar hebben gekregen! Het 
was een flinke klus, lastig, langdurig 
en ingewikkeld. Het vereiste daarom 
veel inzet, doorzettingsvermogen en 
inzicht. Heel erg knap!  
Er waren ook een aantal ouders bij 
de bouw van de printer betrokken; 
heel erg fijn dat jullie ons geholpen 
hebben! Hartelijk dank!  
 
 
 
 
 

Afscheid groep 8 
De leerlingen van groep 7/8 zijn hard 
aan het oefenen voor het 
afscheidsfeest van groep 8. Het is 
super om te zien hoe dit de klas nóg 
meer verbindt.  
De komende weken zijn bijzondere 
weken voor de leerlingen van groep 
8; ze staan op de drempel van een 
nieuwe fase in hun leven. Dit roept 
emoties op (ook bij ouders) en dat 
hoort er allemaal bij. Nieuwe fases in 
het leven moet en mag je vieren. En 
dat doe je met een lach, maar soms 
ook met een traan….  
  


