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BELANGRIJKE DATA 
 
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 

Schoolreisje donderdag 19 oktober 
Dringende oproep: 
Wij zoeken nog chauffeurs voor het 
brengen en het halen van de 
kinderen naar en van 
Drouwenerzand. 
We vertrekken tegen 09.30 uur 
vanaf school en tegen 15.00 uur 
rijden we weer terug naar school. 
U kunt zich aanmelden bij de 
groepsleerkracht van uw kind(eren). 
 

 
 
 
EU-Schoolfruit  
De Vredeveldschool is ingeloot voor 
EU-Schoolfruit. Daar zijn we als team 
erg blij mee. 
Wat is EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen 
samen fruit en groente te eten. 
Deelnemende scholen ontvangen 20 
weken gratis schoolfruit voor alle 
leerlingen. Per week krijgen de 
kinderen drie dagen fruit op school.  
 

EU-Schoolfruit (vervolg) 
Hier zijn voor de ouders/verzorgers 
dus geen kosten aan verbonden. 
De levering van schoolfruit start in 
de week van 13 november (week 46) 
en duurt tot en met 20 april 2018 
(week 16). 
Binnenkort wordt bekendgemaakt 
op welke dagen de kinderen 
schoolfruit krijgen. De overige 2 
dagen kunnen de kinderen hun eigen 
fruit weer meenemen naar school. 

 
 
Vrijwilliger Richard 
Sinds vorige week maandag hebben 
we een nieuwe vrijwilliger op school. 
Richard helpt ons twee uur per dag 
met allerlei (concierge-) 
werkzaamheden. We zijn erg blij met 
zijn hulp en wensen hem een heel 
fijne periode toe bij ons op school. 
 
Stagiaire onderwijsassistent  
Fatma Hasan Fleieh komt vanaf 
volgende week dinsdag het gehele 
schooljaar op de dinsdag en 
donderdag bij ons op school 
stagelopen. Fatma doet de versnelde 
opleiding voor onderwijsassistent. 
Zij komt in groep 4-5-6 assisteren en 
leren. Wij wensen haar een heel fijne 
en leerzame tijd toe op de 
Vredeveldschool. 

 
Kinderboekenweek en 
Voorleeswedstrijd 
Woensdag 4 oktober start de 
Kinderboekenweek. Dit zullen we als 
school samen openen. 
Een onderdeel van de 
Kinderboekenweek is de 
voorleeswedstrijd.  
De voorrondes zijn woensdag 11 
oktober in de klas. Alle kinderen van 
groep 4 t/m 8 moeten hier aan 
meedoen.  
Groep 3 mag hier ook aan meedoen. 
De finale zal woendag 18 oktober 
zijn. 
We zoeken nog juryleden voor 11 en 
18 oktober. Wie helpt ons!? 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Schoolreisje  
- EU-Schoolfruit 
- Vrijwilliger Richard 
- Stagiaire Fatma 
- Luizenopsporings-

team 
- Naschoolse 

activiteiten Assen 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 40: 02 en 03 okt. 
Week 41: 11 okt. 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 40: 02 t/m 04 okt. 
Week 41: 09 t/m 11 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. 
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Oproep van luizenopsporingsteam 
De vrijwilligers van het 
luizenopsporingsteam zijn op zoek 
naar ouders/verzorgers die kunnen 
helpen. Het is een erg gezellige en 
enthousiaste groep ouders die op de 
maandagmiddagen direct na alle 
schoolvakanties de kinderen checkt 
op eventuele aanwezigheid van 
hoofdluis. Kunt u ook komen 
helpen? 
U kunt zich aanmelden bij 
hoofdluiscoördinator Sylvia Poepe 
(moeder van Zoë, Quint en Eloy) of 
bij juf Anneke. 
 

 
 
Naschoolse activiteiten Assen 
In nieuwsbrief nr. 02 is al vermeld 
dat de gemeente Assen ook dit 
schooljaar weer veel activiteiten 
voor basisschoolleerlingen 
organiseert. Er zijn nog plekken over 
bij verschillende activiteiten. U kunt 
uw kind(eren) dus nog aanmelden 
voor een leuke activiteit. 
Het nieuwe programma start op 9 
oktober 2017. 
Vanaf zaterdag 16 september 
kunnen kinderen zich (laten) 
inschrijven. Een greep uit de 
activiteiten: 
Kinderdans, Maak kennis met 
Tennis, Graffiti, Breakdance, 
Toetsenkids, Ouder- en peutergym, 
drumkids, Kidsboksen, enz. enz. 
Ga naar www.nsa-assen.nl om je in 
te schrijven. 
Voor de leerlingen van de 
Vredeveldschool, Maria in 
Campisschool en de Regenboog is 
één activiteit helemaal gratis. Je mag 
zelf kiezen welke activiteit. Wil je 
aan meer activiteiten deelnemen 
dan kost dat 1 euro per activiteit.  
Voor meer info zie meegegeven en 
meegestuurde  folder en de website 
www.nsa-assen.nl  van Naschoolse 
Activiteiten Assen. 

LEERLINGENRAAD 
Dinsdag 26 september jl. is de oude 
leerlingenraad bijeen geweest. De 
oude leerlingenraad gaat de 
komende week in groep 4 t/m 8 
uitleggen wat de leerlingenraad 
inhoudt. Daarna gaan zij een 
verkiezing organiseren zodat de 
nieuwe leerlingenraad op 
dinsdagmiddag 3 oktober bij elkaar 
kan komen. 
Even een korte uitleg van de 
leerlingenraad. 
Een leerlingenraad is een groep 
leerlingen die de ideeën van de 
kinderen op school verzamelt en 
samen met het team van directie en 
leraren van school probeert uit te 
voeren. Bijvoorbeeld om op het 
schoolplein een waterput te maken, 
een (pest-)probleem aan te kaarten, 
een thema voor een feest voor te 
leggen, etc 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Begin deze week heeft u informatie 
ontvangen over de werkwijze van de 
oudervereniging. Daarnaast heeft 
het bestuur van de oudervereniging 
alle ouders opgeroepen om zich 
(opnieuw) aan te melden als lid. 
Indien u lid wilt blijven/worden, wilt 
u dan, als dat nog niet is gedaan, het 
aanmeldingsformulier invullen en 
inleveren op school? 
Alvast bedankt! 
 
Ledenvergadering: 
Dinsdagavond 10 oktober zal vanaf 
20.00 uur de eerste 
ledenvergadering van dit schooljaar 
plaats vinden. U bent allen van harte 
uitgenodigd. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
De afgelopen week zijn we druk 
bezig geweest met meten. Wie is het 
grootst? En wie is het kleinst? Onze 
knutselwerkjes hangen ook van 
groot naar klein. Heeft u ze al 
gezien?  
We hebben geleerd dat we met veel 
dingen kunnen meten; zelfs met 
onze voeten! Wat was dat leuk om 
te doen. 
 

Vrijdag 29 september hebben we 
wel een heel bijzondere dag. De 
brandweer komt in de klas om een 
les te geven. Wij zijn heel benieuwd 
wat ze gaan vertellen en laten zien. 
Wij hópen natuurlijk dat ze ook echt 
met de brandweerauto 
komen…………  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 
Wat gaan de weken toch hard! En 
wat hebben we al veel geleerd in 
groep 3. Deze week hebben we de 
woorden ‘pen’ en ‘en’ geleerd. We 
lezen veel in onze veilig en vlot 
boekjes en hebben ook al echte 
leesboekjes uit de bieb gehaald. 
Met taal werken we regelmatig in 
circuitvorm, waarin we allerlei 
verschillende dingen doen; 
bijvoorbeeld lezen, bordspelletjes, 
memorie en stempelen. Hierdoor 
leren we ook heel goed samen te 
werken.  
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3  
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Groep 3 (vervolg) 
We zijn ook gestart met het 
schrijven. En dan niet met het 
schrijven van letters, maar met het 
schrijven van cijfers! We weten al 
heel goed hoe we de 0 en de 1 
moeten maken. Na de herfstvakantie 
beginnen we ook met het schrijven 
van letters. 
 
Met woordenschat hebben we het 
over onze zintuigen. We hebben 
geleerd dat we 5 zintuigen hebben; 
horen, zien, proeven, ruiken en 
voelen. Deze zintuigen hebben we 
ook al veel gebruikt in proefjes. 
De kinderen kunnen jullie hier vast 
veel over vertellen! 
 
Vrijdag 29 september  gaat onze 
gymles niet door vanwege de 
brandweer! De brandweer komt om 
les te geven in alle groepen. 
Volgende week gaan we gewoon 
weer gymmen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 
Rekenen doelen 
We werken sinds deze week met 
rekenen aan de doelen. Groep 4 
heeft al gewerkt aan het klokkijken. 
Groep 5 heeft gewerkt aan het 
geldrekenen. Groep 6 heeft gewerkt 
aan het rekenen met getallen  tot 
10000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
Bezoek tt-circuit 
Vrijdag gaat groep 7/8 naar het tt-
circuit. Er wordt een junior dag 
gehouden en wij mogen een kijkje 
nemen. Juf Natasja gaat mee als 
begeleider. 
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