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BELANGRIJKE DATA 
 
05-11 Gezinsviering katholieke 

kerk 
07-11 Fietsenkeuring (alle 

leerlingen) 
07-11 GGD voor groep 7 
09-11 Lichtjesmiddag 
10-11 Nationaal schoolontbijt 
10-11 Lampionnentocht 
14 en 16 nov. 
 Kijkochtend voor 

ouders/verzorgers 
 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Allerzielen 
Gisteren, donderdag 2 november, 
was het Allerzielen. Volgens de 
katholieke traditie vieren we dan het 
leven van dierbaren die overleden 
zijn. We vieren dat we hen gekend 
hebben en dat we hen nooit 
vergeten.  
Op school hebben we een fijne, 
warme viering gehad met kaarsen, 
foto’s, een lied, gedichten en 
gebeden. Wat geweldig dat er ook  
ouders aanwezig waren. 
We bedanken Pastoor Tolboom voor 
zijn medewerking. 
Op de website bij “Media” kunt u 
nog meer foto’s bekijken. 
 

 
 
Gezinsviering op zondag 5 
november 
Wij nodigen jullie allemaal van harte 
uit voor de gezinsviering op zondag 5 
november om 10.00 uur in de 
Katholieke kerk, Maria 
Tenhemelopneming, Dr Nassaulaan 
3 in Assen. 
 
Het thema zal zijn: 'Blijf jezelf', en 
pastoor Tolboom gaat voor in deze 
viering. Tijdens de viering zullen er 
twee kinderen worden gedoopt. 
 
 
 

Vervolg gezinsviering 
Wij hopen er met elkaar, jong en 
oud, een fijne viering van te maken.  
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Werkgroep Gezinsvieringen 
 

 
 
 
 
Fietskeuring 
Dinsdagochtend 7 november vindt 
de fietskeuring weer plaats op de 
Vredeveldschool. Alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 mogen hun fiets mee 
naar school nemen. VVN gaat alle 
fietsen keuren. 
Een fiets wordt alleen 
goedgekeurd als deze voldoet aan de 
Wettelijke eisen van een fiets.  
Een goedgekeurde fiets krijgt een 
veiligheidssticker waarop staat: 
“deze fiets is oké”. 
 
Waar moet een goedgekeurde fiets 
aan voldoen? 
Algemeen 
1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast. 
4. De remmen werken goed. 
5. De banden hebben voldoende 
profiel. 
6. De fiets past bij de lengte van het 
kind. 
7. Het zadel zit goed vast. 
8. Het zadel staat op de juiste hoogte 
afgesteld. 
9. De ketting is goed afgesteld; niet 
te slap, niet te strak. 
10.De bagagedrager zit goed vast. 
11.De trappers hebben een stroef 
oppervlak. 
 

 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 09 
 

02-11-2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Allerzielen 
- Fietskeuring 
- Kinderboekenweek 
- Lichtjesmiddag 
- Lampionnentocht 

groep 1 t/m 4 
- Nationaal 

schoolontbijt 
- Kijkochtenden 
- Schoolkalender 
- Vervanging juf 

Sandra 
- Enz. enz.  

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 45: 6 november 
Week 46:  15 november 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 45:  6 t/m 9 nov. 
Week 46: 13 t/m 15 nov. 

 
 
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. 

 

http://www.vredeveldschool.nl/
https://www.vvn-aalten-dinxperlo.nl/wp-content/uploads/2013/05/Wettelijke-eisen-van-een-fiets.pdf
https://www.vredeveldschool.nl/upload/559-a8.JPG
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Vervolg fietskeuring 
Reflectie 
12.Er zit een rode reflector aan de 
achterkant van de fiets. 
13.Beide wielen of banden hebben 
cirkelvormige reflectie. (een witte 
streep voldoet niet) 
14.Er zitten in beide trappers 2 
reflectoren. 
15.Er zit een witte reflector aan de 
voorkant van de fiets of in de 
koplamp. 
Zijn bovenstaande punten in orde, 
dan voldoet de fiets aan de eisen die 
de wet stelt aan een dagfiets en je 
fiets is overdag veilig in het gebruik. 
Je mag met je fiets overdag en bij 
goed zicht de weg op. 
 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek met het 
thema griezelen hebben we voor de 
vakantie afgesloten met een 
voorleeswedstrijd, een stelopdracht 
en een kleurwedstrijd. Dit zijn alle 
winnaars van de voorleeswedstrijd. 
Maar natuurlijk hebben alle kinderen 
heel goed gelezen!  
Groep 3: 1e prijs Dagmar, 2e prijs 
Justin. 
Groep 4: 1e prijs Ryan, 2e prijs 
Donne. 
Groep 5: 1e prijs Nur, 2e prijs 
Damien. 
Groep 6: 1e prijs Frishta, 2e prijs 
Arlando. 
Groep 7: 1e prijs Bianne, 2e prijs 
Malu. 
Groep 8: 1e prijs Rebecca, 2e prijs 
Nalin. 
 
En met alle kinderen van de school 
hebben we het lied gezongen met de 
bijbehorende dans van kinderen 
voor kinderen: Gruwelijk eng!  
 
Lichtjesmiddag 
We willen  alle ouders, opa’s en 
oma’s uitnodigen voor de 
lichtjesmiddag op donderdag 9 
november. De school is van 16.30 
uur tot 17.30 uur open! In dat uur 
delen we licht, gezelligheid, muziek, 
het Sint Maarten verhaal en warmte. 
Alle lokalen worden door de 
kinderen en leerkrachten helemaal 
in sfeer gebracht. Het schemert dan 
al wat en wat zal het mooi zijn als 
alle lampionnen dan te bewonderen 
zijn. Iedereen is welkom en loop 
door de hele school en kom alle 

lampionnen bewonderen! U kunt 
gaan zitten, luisteren, kijken en even 
bijkletsen met elkaar. Samen 
genieten van de fijne sfeer. 
De lampion mag vrijdag 10 
november mee naar huis. Zo wordt 
iedere lampion goed bekeken. 
 
Lampionnentocht groep 1 t/m 4 
Op vrijdag 10 november gaan alle 
kinderen van groep 1 t/m 4 met hun 
lampionnetjes naar de Vijverhof om 
daar Sint Maarten liedjes te zingen. 
We vertrekken rond 10:15 en zullen 
rond 11:30 weer op school zijn. Wij 
zoeken nog een paar ouders die met 
ons mee willen lopen en natuurlijk 
ook zingen. De kinderen die nog 
geen lampionstokje mee hebben 
genomen mogen begin volgende 
week nog een stokje mee naar 
school nemen. Graag met batterijen 
en voorzien van naam. 
 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdagmorgen 10 november gaan 
we met alle kinderen gezamenlijk 
ontbijten op school. Wij krijgen op 
school een gezond ontbijt geleverd. 
De kinderen hoeven deze dag ’s 
ochtends niet eerst thuis te eten. 
Als u meer info wilt dan kan dat door 
op onderstaande link te klikken: 
http://files.m12.mailplus.nl/user312
00292/4666/NSOouderleaflet2017-
vrijdag.pdf 
 
 
Kijkochtenden 
Dinsdag 14 en donderdag 16 
november kunt u (een half uur) een 
kijkje nemen in de klas van uw kind 
of in een andere klas. 
Daarvoor kunt u zich inschrijven op 
het inschrijfformulier dat bij iedere 
klas hangt.  
Om de rust zoveel mogelijk te 
bewaren in de klas wordt iedereen 
verzocht zich aan de volgende 
afspraken te houden. 

 Maximaal 3 

belangstellenden per keer 

in de klas 

 De belangstellenden gaan 

op de stoelen/krukjes zitten 

die klaar staan. 

 Ondertussen niet met 

elkaar praten of rondlopen 

omdat dit de kinderen erg 

kan afleiden 

 Na het half uur rustig de 

klas verlaten  

We wensen iedereen veel kijkplezier 
toe! 
 
Schoolkalender 
Dit schooljaar hebben we besloten 
om geen officiele schoolkalender 
mee te geven. 
Alle gegevens van de kalender zijn 
ook te vinden op de website. 
Omdat veel ouders graag een 
papieren versie willen ontvangen 
geven we per gezin 1 exemplaar mee 
aan het oudste kind. U kunt 
natuurlijk dit exemplaar kopieëren 
voor uw (ex-)partner of andere 
belangstellende. Voor €2,00 kunt u 
ook een extra exemplaar wilt 
ontvangen via de school. 
 
Vervanging juf Sandra Poppen 
Juf Sandra is sinds maandag met  
zwangerschapsverlof. Zij wordt op 
de volgende wijze vervangen: 
Woensdag en donderdag: Juf Sandra 
Kemkers 
Vrijdag: meester Nick van der Veen 
 
Lessen Mental Progress Respect 
Vanaf vrijdag 3 november verzorgt 
Johann Talens van Mental Progress 
iedere vrijdagochtend tot aan de 
Kerstvakantie Responslessen in het 
kader van Respect. Deze lessen zijn 
voor groep 4-5-6 en voor groep 7-8. 
 
Week van Respect 
De week van 6 t/m 12 november 
staat landelijk in het teken van 
“Respect”. We besteden hier op 
school altijd al veel aandacht aan 
maar zullen de komende week dit 
ook nog uitbreiden met landelijke 
lessen. 
Op de site www.weekvanrespect.nl 
Kunt u ook heel veel info vinden over 
dit onderwerp. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Medezeggenschapsraad 
Zoals u heeft kunnen lezen is juf 
Sandra Poppen met 
zwangerschapsverlof. Juf Malon zal 
haar vervangen als leerkracht in de 
MR. Wij hebben 8 overlegdata 

http://www.vredeveldschool.nl/
http://files.m12.mailplus.nl/user31200292/4666/NSOouderleaflet2017-vrijdag.pdf
http://files.m12.mailplus.nl/user31200292/4666/NSOouderleaflet2017-vrijdag.pdf
http://files.m12.mailplus.nl/user31200292/4666/NSOouderleaflet2017-vrijdag.pdf
http://www.weekvanrespect.nl/
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gepland voor het gehele schooljaar. 
We zullen ongeveer elke 6 weken bij 
elkaar komen. Op vrijdag 10 
november zullen wij weer bij elkaar 
komen om ons te verdiepen in de 
schooltijden van de 
Vredeveldschool. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Vanmiddag hebben we met alle 
kinderen van groep 1 t/m 4 
lampionnetjes gemaakt. Dat was een  
heel gezellige middag! Willen jullie 
de kinderen een lampionstokje 
meegeven naar school? Deze kunnen 
we volgende week gebruiken tijdens 
het lampionnetje lopen.  
 
Het letterkoffertje is deze week 
meegeweest met Lily. Lily heeft veel 
spulletjes meegenomen die passen 
bij de letter l. Knap hoor! 
 
 
Groep 3  
We hebben deze week weer hard 
gewerkt en veel geleerd! Op 
donderdagmiddag hebben we met 
alle kinderen van groep 1 t/m 4 
lampionnen voor Sint Maarten 
gemaakt. Wat hebben we een fijne 
middag gehad en wat zijn de 
lampionnen mooi geworden! De 
kinderen die nog geen lampionstokje 
mee hebben genomen mogen dit 
zsm nog mee naar school nemen. 
 
Groep 4-5-6 
 
Bezoek duurzaamheidscentrum 
Op woensdag 15 november gaan we 
naar het duurzaamheidscentrum in 
het Asserbos. Daar hebben we een 
ontdektocht! Voor het vervoer en de 
begeleiding vragen wij hulp van 
ouders. We vertrekken rond 8.40 en 
zijn tegen 11 uur weer terug op 
school. 
Wie kan ons helpen! U kunt zich 
aanmelden bij de leerkrachten van 
groep 4/5/6. 
 
In de klas! 
In groep 4-5-6 hebben we afgelopen 
maandag kennis gemaakt met de 
nieuwe juf die juf Marieke komt 
vervangen: juf Marloes. In de 
komende tijd gaat juf Marloes van 
maandag tot en met woensdag in de 

groep aan het werk. Op donderdag 
en vrijdag is juf Natasja in de groep.  
 
We zijn na de herfstvakantie gestart 
met een nieuw thema: Licht & 
donker. In de eerste week hebben 
we gekeken naar een dier dat graag 
in het donker rondscharrelt: de DAS. 
De kinderen hebben geleerd dat de 
das vooral voorkomt op de Veluwe, 
maar dat je hem ook in Drenthe kunt 
vinden. Dassen leven in 
dassenburchten, ook dat weten de 
kinderen nu heel goed. En het 
lievelingskostje van de das zijn 
regenwormen!! (Getsie!). Op 
www.vredeveldschool.yurls.net 
kunnen de kinderen meer informatie 
vinden over dassen. Er staan ook een 
paar leuke filmpjes op!  
 
In deze periode leren de kinderen 
van groep 4-5-6 dat sommige 
woorden “zelfstandig naamwoord” 
heten. Ook leren ze dat je voor 
zelfstandig naamwoorden 
“de/het/een” kunt zetten. In groep 
5/6 leren ze zelfs dat deze drie korte 
woordjes “lidwoorden” zijn. Knap 
he?  
 
We zijn deze week aan het meten 
geslagen in de klas! We meten alles: 
van tafel tot kast, van gang tot 
bouwwerk en van deur tot lijn. We 
leren wat “lengte” betekent en 
“hoogte, breedte”. Ook leren we het 
verschil en verband tussen 
centimeters, decimeters en meters.  
Deze week staat de tafel van 3 
centraal in de groep. De kinderen 
van groep 4 gaan deze tafel zo goed 
mogelijk uit hun hoofd leren! En de 
kinderen van groep 5-6 herhalen 
deze tafel heel goed. Tegelijkertijd 
herhalen ze de tafel van 6.  
Het is fijn als u thuis ook wat 
aandacht besteed aan deze tafels. 
Om goed te kunnen rekenen zijn de 
tafels megabelangrijk!  
Op de iPad kunnen ook tafels 
geoefend worden; er zijn 
verschillende gratis spelapps te 
downloaden.  
 
 

 
Tafels oefenen. 
 

  
Tafelkluis  
 

 
Tafeltrainer 
 
 
Groep 7-8  
  

http://www.vredeveldschool.nl/
http://www.vredeveldschool.yurls.net/

