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Nummer 39 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Afscheid juf Carolien 
- Gezamenlijk afscheid 

vertrekkende 
leerkrachten 

- Logo 
Vredeveldschool 

- Combinatiegroepen 
volgend schooljaar  

- Pleinfeest/zomer-
feest 

- Juffendag 
- Lokalen uitruimen 

• Leerlingenraad 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 28: 11 juli  
Week 29: 18 en 19 juli 
 
Locatiedirecteur juf Anneke  
Week 28: 10-11-12 juli  
Week 29: 18-19-21 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 
 

Week 28 (vanaf 10 juli) 

 Ouder-kind-
leerkrachtgesprekken  

Vrijdag 
14-07 

Pleinfeest/zomerfeest 
17.00-19.00 uur 

Woensdag 
19-07 

Afscheid juf José, juf 
Madelon en juf 
Carolien 

Vrijdag 
21-07 

Alle kinderen om 12.00 
uur vrij! 

22 juli Start Zomervakantie 

 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Afscheid 
Lieve kinderen en ouders/verzorgers, 
Via deze weg wil ik jullie laten weten 
dat ik volgend jaar niet meer 
werkzaam zal zijn op de 
Vredeldschool. Ik wil jullie bedanken 
voor de fijne en goede tijd op de 
Vredeveldschool. Met veel plezier 
kijk ik terug op een gezellig en 
leerzaam jaar in groep 5-6. Na de 
zomervakantie zal ik werkzaam zijn 
op een andere school binnen onze 
stichting en zal ik daar juf van groep 
1 zijn. Lieve kinderen, heel veel 
succes en plezier in de komende 
jaren op de Vredeveldschool.  
Groetjes, juf Carolien.  
 
Afscheid van juf José, juf Madelon 
en juf Carolien 
Op woensdagmorgen 19 juli nemen 
we met de kinderen op een leuke 
wijze afscheid van de vertrekkende 
juffen. We zullen activiteiten voor de 
kinderen organiseren die passen bij 
de vertrekkende juffen. Natuurlijk 
bent u tussen 08.30 - 08.45 uur én 
vanaf 12.15 uur ook in de 
gelegenheid om afscheid te nemen 
van de drie juffen. We bedanken de 
drie juffen hartelijk voor hun 
geweldige inzet voor de 
Vredeveldschool en wensen de 
juffen natuurlijk alle goeds voor de 
toekomst toe. 
 
Logo Vredeveldschool 
Het metalen logo dat we 
meegenomen hebben van onze oude 
school hangt nu aan de gevel van de 
nieuwe school. Wij zijn daar als team 
erg blij mee. 
 

Combinatiegroepen schooljaar 
2017-2018 
Afgelopen donderdagavond hebben 
we een ouderavond georganiseerd 
met betrekking tot het komende 
schooljaar. We hebben tijdens deze 
avond uitgelegd hoe we de groepen 
volgend jaar vormen en waarom we 
het op deze wijze doen. Er waren 
zelfs iets meer ouders op de 
ouderavond dan verwacht en dat 
vinden we als team natuurlijk altijd 
heel erg fijn.  
In de bijlage kunt u een beknopt 
overzicht vinden van de 
combinatiegroepen. Bij het formeren 
van combinatiegroepen houden we 
altijd voor ogen: Wat is goed voor de 
kinderen en voor de groep? 
Daarom kan het zijn dat er dus 
andere combinatiegroepen gevormd 
worden dan u misschien verwacht. 
De keuzes voor de 
combinatiegroepen worden ieder 
jaar weloverwogen en zeer 
doordacht gemaakt. 
Mocht u nog vragen hebben over de 
groepsindeling dan kunt u terecht bij 
de leerkrachten die volgend jaar ook 
nog bij ons werken en bij juf Anneke. 
Ook kunt u in de bijlage zien welke 
leerkrachten in welke groepen 
werken. 
 
Pleinfeest/zomerfeest 
Op vrijdag 14 juli organiseert de 
oudervereniging in samenwerking 
met het team een fantastisch 
pleinfeest/zomerfeest. 
Het feest begint om 17.00 uur en is 
om 19.00 uur afgelopen. 
Het thema is Wild Wild West 
(cowboys en indianen). Je mag 
verkleed, passend bij het thema, 
naar het feest komen. Het feest is 
voor de gezinnen van kinderen die 
op onze school zitten. 
Meer informatie (oa aanschaf 
stempelkaart) over dit feest heeft u 
in een aparte, eerder verzonden mail 
ontvangen. Ook bij groep 5/6 staat 
aanvullende informatie. We vinden 
het erg fijn als iedereen aanwezig 
kan zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vredeveldschool.nl/
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Zuludesk 
Een aantal ouders heeft inmiddels 
contact met juf Natasja opgenomen 
voor het installeren van Zuludesk op 
de iPads van hun kind/kinderen. Als 
u dat nog niet gedaan hebt (en 
Zuludesk staat nog niet op de iPad 
van uw kind) wilt u dat dan nog even 
doen? U kunt mailen naar 
natasja.smit@primenius.nl of haar 
op school even ‘aan de mouw 
trekken’.  
 
Juffendag! 
Afgelopen woensdag was het zover, 
het feest van alle juffen! 
We zijn met de hele school naar 
speeltuin 'de Zonnereep' geweest. 
Daar hebben we de hele ochtend 
heerlijk samen gespeeld. Wat heeft 
jong en oud zich goed vermaakt. 
Prachtig, om dit te zien. Er is 
gegleden, geschommelden  
gesprongen met een grote glimlach 
op het gezicht.  'Juf, het was een 
leuk feestje!' kregen we tijdens het 
terug wandelen naar school van de 
kinderen te horen. Ook wij, alle 
juffen hebben genoten. Het voelde 
voor iedereen dat we een beetje 
jarig waren die dag. Kinderen van de 
Vredeveldschool: BEDANKT voor het 
gezellige feest!  
 
Neem gerust een kijkje op Klasbord, 
daar staan een aantal foto's van de 
ochtend. 
 
Hulp gezocht bij uitruimen lokalen 
In de zomervakantie worden de 
vloeren van alle lokalen geschrobt. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat al 
het meubilair uit de lokalen gehaald 
wordt. 
Donderdag 20 juli gaan we ’s 
ochtends de lokalen uitruimen. Dit 
kunnen we echter niet alleen. Kunt 
u ons een handje helpen??? 
Alle hulp is van harte welkom!!! 
En vele handen maken licht werk….. 
Steekkarretjes e.d. zijn ook van harte 
welkom. Heeft u er één te leen?  
U kunt zich opgeven bij één van de 
leerkrachten of bij de 
locatiedirecteur. 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 5-6 
Vredeveldschool- Zomerpleinfeest!   
Op vrijdag 14 juli aanstaande 
organiseert het team en de 
Oudervereniging (OV):  
Het Vredeveldschool- 
Zomerpleinfeest!  Het thema van het 
feest is: 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 uur.  Het 
feest is voor de gezinnen van 
kinderen die op onze school zitten. 
Tijdens het feest kunt u een 
stempelkaart voor 5 euro kopen. 
Hiervoor kunnen de kinderen 
meedoen aan diverse spellen. 
Ouders en kinderen kunnen hiermee 
ook frisdrank, ranja, een broodje 
hamburger of een 
pannenkoek afstempelen. We 
vragen hiervoor hulp van ouders 
voor de begeleiding. Ook vragen wij 
u of u thuis iets lekkers wilt bakken 
voor deze avond. We denken aan: 
cake, cup-cakes, hartige taart of 
taart.  U kunt zich aanmelden bij een 
van de OV-leden, bij juf Madelon 
of bij juf Marieke.  De opbrengst van 
het feest komt geheel ten goede aan 
activiteiten van de OV. 
 
 
Groep 7-8  
De 3D-printer is nu volop in gebruik! 
De kinderen van groep 8 mogen als 
eerste een product printen. Dit ziet 
er allemaal super uit! Wilt u het eens 
een keer zien? Kom gerust even 
kijken in ons lokaal!  
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