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BELANGRIJKE DATA 
 
10-10 Algemene 

ledenvergadering OV 
11-10 Koffie-uurtje 
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 
Juryleden voorleeswedstrijd 
We zoeken nog juryleden voor de 
voorrondes van de voorleeswedstrijd 
op woensdag 11 oktober. We zoeken 
ook nog juryleden voor de finale van 
de voorleeswedstrijd op 18 oktober. 
Opgeven kan bij juf Elise of juf 
Sandra. 

 
5 oktober landelijke staking 
onderwijs. 
In de pers heeft u wellicht gelezen 
dat op 5 oktober een landelijke 
staking is geweest. De stichting 
Primenius steunt deze actie van 
harte maar had op deze dag al een 
Personeelsdag voor alle 
personeelsleden gepland. Deze dag 
kon niet meer afgezegd worden en 
deze ging dan ook gewoon door. Er 
waren echter ook personeelsleden 
gaan staken en hebben de 
Personeelsdag gelaten voor wat het 
is. Ze deden het voor de goede zaak! 
Betere salariëring voor de leerkracht 
en verminderen van de werkdruk, 
zodat het vak van leerkracht weer 
meer waardering en belangstelling 
krijgt! 
Tijdens de Personeelsdag is er dan 
ook aandacht aan de staking 
geschonken en hebben we ons 
standpunt duidelijk laten blijken. 
 

 
 

Waar werken we dit schooljaar aan: 
Ieder schooljaar stellen we ons als 
team doelen die we aan het eind van 
het jaar goed neergezet willen 
hebben. Dit jaar borduren we verder 
op de ingezette koers van vorig 
schooljaar. 
We gaan dit jaar o.a. aan de 
volgende items werken: 

1. Verhogen van resultaten 

- Instructie op maat 

- Gebruik concrete 

materialen 

- Coöperatieve 

werkvormen 

- Woordenschat 

- Eigenaarschap 

leerlingen verhogen 

2. Zorg in de klas 

- Analyse van gemaakt 

werk/toetsen 

- Zorgverbredingspara-

graaf weekplanning 

- Evalueren en bijstellen 

van de geboden zorg 

3. Gepersonaliseerd 

leren/thematisch werken 

- Leerlijnen 

- Leerdoelen 

Natuurlijk werken we daarnaast nog 
aan een heleboel andere zaken 
zoals: werkhouding, stemgebruik, 
zelfstandig werken, sociale omgang, 
samen werken, samen spelen en 
klassenmanagement. 

 
Ter herinnering: 
Dinsdag 17 oktober hebben de 
leerlingen van groep 1 t/m 4 en de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
“sportdag” op het Terra College. 
Voor goede begeleiding wordt 
gezorgd. 
Zorgt u ervoor dat uw kind goede 
sportkleding en gemakkelijke (gym-) 
schoenen bij zich heeft? 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Woensdag 11 oktober komt de 
leerlingenraad (oud- en nieuw) bij 
elkaar. 
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Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 41:  11 oktober 
Week 42:  16-17 oktober 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 41:  9 en 11 okt. 
Week 42: 16-18-19 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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VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Om te beginnen stel ik mezelf graag 
even kort voor. Mijn naam is Danny 
de Jongh, voorzitter van de 
Oudervereniging van de 
Vredeveldschool (OV). Als het goed 
is heeft u allen een brief ontvangen 
waarin wij u vragen of u lid wilt 
worden (of blijven) van de OV. 
Helaas blijkt dat er in de 
communicatie iets niet geheel juist is 
verlopen. Dat willen we natuurlijk 
graag rechtzetten.  

Allereerst de algemene 
ledenvergadering van aankomende 
dinsdag: ook als u geen lid wenst te 
worden bent u natuurlijk van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Dit heeft niet als zodanig in 
de nieuwsbrief gestaan daarom 
melden we dit langs deze weg 
alsnog.  Daarnaast kan het zijn dat u 
nog geen besluit heeft genomen 
omdat u bijvoorbeeld niet precies 
weet wat de OV doet en wat u kunt 
verwachten. Ook dan bent u van 
harte welkom op de vergadering van 
aankomende dinsdag. Tijdens deze 
vergadering wordt uitgelegd wat de 
OV doet en van plan is voor de 
komende jaren.   

We willen de OV graag zo 
transparant mogelijk houden 
waardoor u altijd weet waar u aan 
toe bent. Mocht u desondanks nog 
vragen hebben dan kunt u altijd 
contact opnemen met mij via 
voorzitter@ov-vredeveldschool.nl   

Heeft u het lidmaatschapsformulier 
inmiddels ingevuld? Hartelijk dank 
hiervoor. Indien u dit nog niet 
gedaan heeft hoop dat u dit zo 
spoedig mogelijk in kan vullen en 
inleveren en/óf hoop ik u te 
begroeten op de algemene 
ledenvergadering, dinsdag 10 
oktober om 20:00.   

 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De Kinderboekenweek is gisteren 
gestart. Het thema is 
“Griezelen”…..oei, wat is dat eng…..! 
We hebben inmiddels een echt 
heksenhuisje in de hal, waar we, 
verkleed als heks, toversoep kunnen 
koken. Spinnen, konijnenkeutels, 
rattenstaarten, snotterbellen 
….brrr….alles gaat in de heksenketel. 
Pas maar op ouders: straks worden 
jullie door je zoon of dochter 
omgetoverd in een kikker.  
Gelukkig….het is maar fantasie! 
 
 
Groep 3  
Afgelopen vrijdag hebben we een 
mooie les gehad van de brandweer. 
We hebben veel geleerd over hoe 
brand kan ontstaan en ook hoe we 
het soms kunnen voorkomen. Juf 
Elise mocht een heel zwaar 
brandweerpak aan. Daarna mochten 
alle kinderen de helm even passen. 
We zijn gestart in kern 2 en hebben 
deze week de woordjes ‘teen’ en 
‘een’ geleerd. En ook de letters ‘t’ en 
‘ee’. 
Woensdag hebben we de 
kinderboekenweek geopend met het 
thema griezelen! Samen met groep 
1-2 hebben we het lied van de 6 
heksen gezongen. In de klas hebben 
we een heksenhoek waar we 
heerlijke recepten kunnen maken 
voor de heksensoep.  
Alle kinderen hebben een kopie van 
een gedeelte van een 
voorleesboekje mee naar huis 
gekregen.  
De kinderen mogen thuis alvast 
oefenen voor de voorronde van de 
voorleeswedstrijd op woensdag 11 
oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 
Juffen 
Vanaf deze week is juf Natasja er op 
maandag/dinsdag en juf Sandra is er 
op woensdag/donderdag/vrijdag de 
hele dag. Dit blijft zo tot aan de 
herfstvakantie. 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag is de opening geweest 
van Kinderboekenweek. We zijn in 
de klas al met het thema ‘gruwelijk 
eng’aan de slag geweest. Dit jaar is 
er ook weer een teken- en 
stelwedstrijd. 
 
Groep 7-8  
 Groep 7 en 8 is druk bezig geweest 
met de kinderpostzegels. 
Ze zijn langs vele deuren geweest. 
Ook is de kinderboekenweek 
begonnen, dit jaar is het thema 
griezelen. 
Groep 7-8 is nu druk aan het 
knutselen om de klas spannend aan 
te kleden. 
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