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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Afscheid 

vertrekkende juffen 
- Vacature groep 7-8 
- Opbrengst verkoop 

oude school 
- Vakantie Bieb 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 29: 18 en 19 juli 
Week 30: Zomervakantie 
 
Locatiedirecteur juf Anneke  
Week 29: 18 t/m 21 juli 
Week 30: Zomervakantie 
 
 
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 
 
Vrijdag 
14 juli 

Pleinfeest/zomerfeest 
17.00-19.00 uur 
 

Dinsdag 
18 juli 
 

Schoolverlatersavond 

Woensdag 
19 juli 

Afscheid juf José, juf 
Madelon en juf 
Carolien 
 

Woensdag 
19 juli 

Uitbellen leerlingen 
groep 8 
 

Vrijdag 
21 juli 

Alle kinderen om 12.00 
uur vrij! 
 

22 juli Start Zomervakantie 
  
04 sept.  Start nieuw schooljaar 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Afscheid vertrekkende juffen 
Woensdag 19 juli nemen we afscheid 
van juf José, juf Madelon en juf 
Carolien. 
Juf Madelon en juf Carolien zullen 
vrijdag 21 juli ook nog op school 
aanwezig zijn. U kunt woensdag of 
vrijdag afscheid nemen van de 
juffen. 

 
 
Vacature groep 7-8 
Afgelopen weken en vandaag 
(vrijdag 14 juli) zijn er 
sollicitatiegesprekken gehouden met 
kandidaten voor de vacature in 
groep 7-8. We zijn erg kritisch met 
het benoemen van een nieuwe 
groepsleerkracht. We willen alleen 
de allerbeste kandidaat voor onze 
school. Dit is een tijdrovende zaak 
maar zo gauw we meer weten u en 
de kinderen het natuurlijk te 
horen/lezen. 
Indien mogelijk komt de nieuwe 
groepsleerkracht nog voor de 
zomervakantie kennismaken.  
 
 

Opbrengst verkoop materialen oude 
school 
In december 2016 en januari 2017 
hebben Raphael Magermans en 
Danny de Jongh enorm veel uren in 
de verkoop van materialen van de 
oude school gestoken. 
Dit heeft het mooie bedrag van bijna 
€ 1000,00 opgeleverd! Het geld 
wordt goed bewaard en we gaan het 
komende schooljaar bekijken wat we 
met dit geld gaan doen. Het komt in 
ieder geval ten goede aan het 
onderwijs van de kinderen. 
Dus alle kinderen kunnen ervan 
profiteren. Heren, namens het team 
en de kinderen van de 
Vredeveldschool: Hartelijk bedankt 
voor jullie geweldige inzet en 
prestatie! 
 
VakantieBieb 
Het zomercadeautje van de 
bibliotheek: Hoera, het is zomer! Om 
dat te vieren, staan er weer 60 e-
books voor je klaar in de 
VakantieBieb app. Voorbeelden zijn: 
Neem een geit van Claudia de Breij, 
Hittegolf van Suzanne Vermeer en 
nog veel meer. Voor kinderen en 
jongeren hebben we ook mooie 
verhalen klaarstaan in de app. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van Boze 
drieling van Paul van Loon of 
Verdacht van Carry Slee?  
 
De VakantieBieb is de hele zomer 
voor iedereen toegankelijk. Je hoeft 
geen lid te zijn van de bibliotheek 
om gebruik te maken van dit 
zomercadeautje van de bibliotheek. 
Tip dus vooral ook je familie, 
vrienden en buren. Enthousiast over 
e-books? Als lid van de bibliotheek 
heb je het hele jaar door toegang tot 
duizenden e-books. Ga snel naar de 
Play Store om de VakantieBieb app 
te downloaden. 
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