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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 04 

 
21-09-2017 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Informatieve 

oudermiddag 
- Ouder-kind-

leerkrachtgesprek 
- Nieuwsbrief 
- Meiden toilet 
- Parkeerplaats 
- Vooraankondiging 

kijkochtenden 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 39: 27 sept. 
Week 40: 02 en 03 okt. 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 39: 25 en 26  sept. 
Week 40: 02 en 03  okt. 

 
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 
 

25 t/m 28 september 
 Ouder-kind-

leerkrachtgesprekken 
02-10 Luizenhercontrole 
05-10 Kinderen vrij i.v.m. 

stichtingsdag en dag 
van de leerkracht 

10-10 Algemene 
ledenvergadering OV 

17-10 Sportdag Terra 
19-10 Schoolreisje 

Drouwenerzand 
20-10 Afsluiting 

kinderboekenweek 
21 t/m 29 oktober: 
 Herfstvakantie 
28-10 Wintertijd: 

Klok 1 uur terug 
30-10 Luizencontrole 
14 en 16 nov. 
 Kijkochtend voor 

ouders/verzorgers 
 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Informatieve oudermiddag 
Dinsdagmiddag 19 september jl. was 
de informatieve oudermiddag. 
Er waren 12 betrokken ouders 
aanwezig. 
Met behulp van een Powerpoint 
presentatie hebben we o.a. de 
volgende zaken besproken: 

 Pedagogisch klimaat 

 Coöperatief werken 

 Communicatie school-ouders 

 Gepersonaliseerd werken 

 Thematisch onderwijs 

 Omgangsprotocol 
Ondertussen konden de ouders 
natuurlijk zelf punten inbrengen en 
vragen stellen.  
Na het informatieve gedeelte zijn  de 
ouders naar de klas van hun 
kind(eren) gegaan. De kinderen 
vonden het geweldig om hun 
moeder en/of vader de klas te laten 
zien. 
Ondertussen kwamen er ook ouders 
van buiten in de klas. 
Al met al een zinvolle en goede 
middag en voor herhaling vatbaar. 
Er is afgesproken dat er halverwege 
oktober/begin november nadere 
info volgt over het gepersonaliseerd 
werken en het thematisch werken. 
 

Ouder-kind-leerkrachtgesprekken 
Komende week (week van 25 t/m 28 
september) vinden de “omgekeerde 
ouder-kind-gesprekken” plaats. In 
het kader van de “Gouden weken” 
worden er kennismakingsgesprekken 
gehouden op school. 
U hebt de afgelopen periode hier al 
een uitnodiging voor ontvangen. 
Tijdens deze gesprekken kan uw kind 
en kunt u aangeven wat jullie 
belangrijk vinden op school. Ook 
worden er tal van andere zaken 
bespreekbaar gemaakt. Uw kind 
krijgt morgen een formulier mee 
naar huis waarop u samen met uw 
kind het gesprek kunt voorbereiden. 
We zien u en uw kind volgende week 
graag tijdens het 
kennismakingsgesprek. 
 
Nieuwsbrief 
Vorige week hebben wij u 
medegedeeld dat de nieuwsbrief in 
het vervolg op de woensdag 
verstuurd wordt. Maar de praktijk 
heeft de afgelopen weken 
uitgewezen dat dit praktisch gezien 
niet haalbaar is. Daarom gaan we de 
brief vanaf deze week standaard op 
de donderdag versturen. Op de 
vrijdagochtend kunt u de brief ook 
bij de ingang van de school lezen.  
 
Meisjes toilet bovenverdieping 
De groep 3 leerlingen van de 
Regenboog maken vanaf woensdag 
gebruik van één van de twee 
meisjestoiletten. Dit is in goed 
overleg gegaan. De meisjes (groep 4 
t/m 8)  van onze school zijn ook op 
de hoogte gesteld.  
 
Parkeerplaats: 
De parkeerplaats bij de ingang van 
de Vredeveldschool wordt ook 
gebruikt door de ouders van de 
Regenboog. 
In principe mogen de ouders van de 
Regenboog hun auto ook aan onze 
kant neerzetten. Net zoals u de auto 
ook aan de Regenboogkant mag 
parkeren. 
De directeur van de Regenboog gaat 
de ouders mededelen dat zij worden 
verzocht om de auto aan de 
Regenboog kant te parkeren. 
Hiermee hopen we een deel van het 
parkeerprobleem te hebben 
opgelost. 
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Vooraankondiging kijkochtenden: 
Dinsdag 14 en donderdag 16 
november 2017 kunt u als 
ouder/verzorger een kijkje komen 
nemen in de klas van uw kind(eren). 
U kunt zich inschrijven voor een 
“kijkhalfuurtje”. De 
inschrijfformulieren hangen vanaf 1 
november bij de lokalen. Per groep 
kunnen er maximaal 3 
ouders/verzorgers tegelijk komen 
kijken. 
U kunt dan zien hoe de kinderen les 
krijgen en hoe ze werken. Het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat u als 
ouder/verzorger heel stil bent zodat 
de kinderen zo min mogelijk worden 
afgeleid. Na een half uur verlaat u de 
klas weer zodat andere 
ouders/verzorgers in de klas kunnen 
komen kijken. 
 
Schoolreisje Drouwenerzand 
Donderdag 19 oktober gaan we met 
de gehele school op schoolreisje 
naar Drouwenerzand. 
Graag betalen voor vrijdag 6 oktober 
indien dit nog niet gebeurd is. We 
zoeken nog chauffeurs die willen 
heen en/of willen terugrijden. 
Wilt u z.s.m. aan de leerkracht 
doorgeven als u deze dag kunt 
rijden?  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 

De oudervereniging heeft dit 
schooljaar al twee vergaderingen 
gehad. In deze vergaderingen is 
o.a. besproken: 

 Nieuwe opzet OV 

 Nieuwe huisstijl OV 

 Werkwijze OV 

 Leden OV 
Binnenkort ontvangt u een schrijven 
van de oudervereniging waarin de 
werkwijze wordt uitgelegd. Ook 
staat daar de uitnodiging in voor 
de algemene ledenvergadering 
op dinsdagavond 10 oktober a.s. 
Om de ledenadministratie weer up-
to-date te krijgen vraagt de OV u om 
het lidmaatschapsformulier (nog een 
keer) in te vullen. 

 
 

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Afgelopen week regende het 
regelmatig. Gelukkig hebben we een 
fijn gymlokaal waar we heerlijk 
kunnen klimmen en klauteren op de 
grote klimtoestellen. Voor sommige 
kleuters is dat best wel eng. Maar 
met wat hulp lukt dat goed. En dan 
zie je een hele trotse kleuter! 
Verder is er deze week veel 
aandacht geschonken aan het 
stimuleren van de zelfstandigheid: 
zelf je aan- en uitkleden of je shirt 
omdraaien als deze binnenste buiten 
zit. 
Ook tijdens de werk/spelles is het 
belangrijk dat kleuters zelfstandig 
nadenken: “Wat pak ik uit de kast als 
ik ga knippen en plakken? Hoe ruim 
ik op?” Afbeeldingen 
(pictogrammen) helpen de kinderen, 
zodat ze niets vergeten. 
  
Deze week zijn er drie wenkinderen 
gestart: Lorena, Jannelle en 
Djazzlinn. In december en januari 
worden jullie 4 jaar.  
Welkom op onze school! 
 
Groep 3  
We hebben deze week weer twee 
nieuwe woorden geleerd: ‘sok’ en 
‘aan’. We hebben vrolijke sok-
poppen gemaakt en mummie-
lampjes met een echt lampje wat 
‘aan’ kan.  
We hebben zelfs al een rekentoets 
gemaakt! Het was vandaag weer een 
stralende dag! Zoals elke 
donderdagmiddag kwam groep 4 
vanmiddag bij ons voor de creatieve 
middag. We gaan dan altijd tekenen 
of knutselen. Vandaag hebben we 
buiten schaduwen van dieren 
omgetrokken. Dat was best een 
lastig klusje! Daarna hebben we met 
water en kwasten op de tegels 
getekend. Morgen gaan we samen 
met groep 4 en 5 gymmen in de 
grote gymzaal! Wat hebben we daar 
veel zin in! 

  
 

 
 
Groep 4-5-6 
Deze week hadden we een pittige 
start in groep 456, want we 
begonnen met een rekentoets! Het 
was wel even zuchten voor sommige 
kinderen, maar toch hebben ze het 
allemaal heel goed gedaan. Kijkt u 
maar eens in Parnassys voor de 
resultaten.  
 
U kunt daar ook meteen zien dat er 
ook nog een taaltoets is gemaakt. 
Deze toets ging over werkwoorden 
in de zin. Voor groep 4 noemen we 
dat "doe-woorden". Een doe-woord 
is net een kameleon: hij past zich 
steeds aan in de zin. Kijk maar: Ik 
loop naar school. Hij loopt naar 
school. Wij lopen naar school.  
 
In groep 5 weten we al dat doe-
woorden eigenlijk werkwoorden zijn. 
We kunnen ook al vinden in de zin 
WIE het doet (onderwerp). 
 
In groep 6 is dit voor ons (bijna) een 
makkie!  
We oefenen flink met de 
spellingwoorden. Dit doen we met 
oefenbladen, maar ook met Bloon. 
De kinderen kunnen ook thuis 
oefenen op Bloon! Voor de volgende 
twee weken staat spellingscategorie 
8 op het programma: woorden met f 
of v en woorden met s of z.  
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Groep 4-5-6 (vervolg) 
 
De kinderen van groep 5-6 hebben 
vorige week een leerblad topografie 
meegekregen. Volgende week 
vrijdag moeten ze alle provincies en 
de hoofdsteden van alle provincies 
van Nederland kennen. Om ze een 
beetje te helpen zal juf vrijdag in de 
klas QR-codes ophangen van digitale 
oefensites! Maar het is ook heel fijn 
als u zélf even de tijd neemt om met 
uw kind te oefenen. Daarbij helpen 
ezelsbruggetjes heel goed! 
Misschien kent u er nog een paar 
van vroeger?  
 
Deze week is juf Sandra Poppen op 
woensdag en donderdag in de groep 
geweest. Dit blijft zo tot aan de 
herfstvakantie.  
  
Groep 7-8  
Groep 7-8 is druk aan het werk, zij 
zijn bezig met het leren om 
zelfstandig te werken. Dit betekent 
dat kinderen verschillende dingen 
doen op verschillende momenten. 
Ook moeten zij daarbij goed leren 
plannen. 
 
Woensdagmorgen zijn zij naar een 
workshop in de bibliotheek geweest. 
Jacklab, zij hebben geprogrammeerd 
en gewerkt met stroom….. Little Bits. 
Het was erg leuk en leerzaam, 
volgende week zijn er ook foto’s te 
zien in de nieuwsbrief en op de 
website. 
 
Bezoek TT-circuit 
Volgende week vrijdag 29 september 
is groep 7/8 uigenodigd om een 
kijkje te komen nemen op het tt-
circuit. Dit duurt tot 14.45 uur. We 
fietsen gezamenlijk naar het circuit. 
Na afloop mogen alle kinderen in 
principe alleen naar huis fietsen. 
Mocht u of uw kind het toch 
prettiger vinden dat ze met de 
leerkracht mee terug fietsen dan kan 
dit natuurlijk ook. Geef dit dan even 
door bij de leerkracht. 
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