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BELANGRIJKE DATA 
 
20-10 Afsluiting 

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

Klok 1 uur terug 
30-10 Luizencontrole 
30-10 Start juf Marloes 
07-11 Fietsenkeuring (alle 

leerlingen) 
14 en 16 nov. 
 Kijkochtend voor 

ouders/verzorgers 
 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Bedankt alle chauffeurs!! 
Gisteren zijn we met alle kinderen 
op schoolreisje geweest. 
Er waren uiteindelijk genoeg 
ouders/verzorgers/opa’s die de 
kinderen hebben vervoerd naar 
Drouwenerzand en terug. Het 
vervoer verliep zeer soepel. Ook 
waren alle chauffeurs ’s middags 
mooi op tijd bij het pretpark zodat 
de kinderen direct in de auto’s 
konden stappen en naar school 
gebracht werden. 
Chauffeurs heel erg hartelijk 
bedankt!!! 
Mede door u is het voor de kinderen 
een geweldig schoolreisje geworden. 
 
Sportdag Terra College 
Afgelopen dinsdag zijn alle groepen 
naar de sportdag van het Terra 
College geweest. Deze sportdag was 
zeer geslaagd. De scholieren van het 
Terra Collega hebben een perfecte 
sportdag neergezet. Ze hadden veel 
leuke activiteiten/onderdelen 
bedacht en ieder kind kwam 
helemaal tot zijn recht. 
We hebben de leerlingen van het 
Terra Collega hartelijk bedankt voor 
deze geweldige sportochtend! 
 

 
 
 
 

Zwangerschapsverlof juf Sandra 
Poppen 
Op vrijdag 20 oktober jl. is juf Sandra 
officieel met zwangerschapsverlof 
gegaan. Zij komt na de 
herfstvakantie enige maanden niet 
op school. Als alles goed gaat komt 
zij in april 2018 weer bij ons op 
school werken. 
We wensen juf Sandra een heel 
goede tijd toe! 
 
Vervanging juf Sandra Poppen 
De vervanging van juf Sandra 
Poppen wordt op de donderdag en 
vrijdag gedaan door juf Sandra 
Kemkers. 
We zoeken voor de 
woensdagochtend nog een 
vervanger. In de herfstvakantie gaan 
we nog gesprekken voeren met 
enkele kandidaten. Mocht het niet 
lukken om direct een goede invaller 
te vinden dan wil juf Sandra Kemkers 
de eerste week de woensdag nog 
wel extra werken. Met deze 
toezegging zijn we als team erg blij. 
 
Vervanging juf Marieke 
Zoals bekend is juf Marieke ziek. 
Onlangs is officieel bekend 
geworden dat zij een nekhernia 
heeft. Als de nekhernia niet 
spontaan geneest zal ze geopereerd 
moeten worden. 
Heel erg vervelend voor haar. We 
wensen haar dan ook een heel 
spoedig herstel toe. 
 
Maar dit betekent wel dat we, nu juf 
Sandra ook met verlof gaat, de 
vervanging niet meer intern kunnen 
oplossen. 
 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we 
sollicitanten gesproken voor de 
(langdurige) ziektevervanging. 
 
Welkom juf Marloes de Boer 
We hebben  afgelopen vrijdag 
gesprekken gehad met o.a. Marloes 
de Boer. Marloes komt over als een 
zeer goede en krachtige leerkracht. 
Wij zijn dan ook erg blij dat zij de 
vervanging op zich wil nemen. 
 
Marloes komt direct na de 
herfstvakantie 3 dagen vervangen in 
groep 4/5/6. 
We wensen juf Marloes een heel 
fijne tijd toe op de Vredeveldschool! 
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Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 44:  01 november 
Week 45:  06-07 november 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 44:  30-31 okt. en  

01 november 
Week 45:  06-07 -08 

november 
 
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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Verdeling werkdagen groep 4/5/6 
Door de komst van juf Marloes 
hebben we een verschuiving in de 
bezetting van de werkdagen. 
De verdeling is nu als volgt: 
 
Juf Marloes: 
Maandag, dinsdag en woensdag 
 
Juf Natasja: 
Donderdag en vrijdag 
 
De gymlessen van groep 3/4/5 en 
6/7/8 worden op de vrijdagochtend 
verzorgd door juf Sandra Kemkers. 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen woensdag is de oude en 
nieuwe leerlingenraad bij elkaar 
geweest voor een warme 
overdracht. 
De nieuwe leerlingenraad is 
aangevuld met twee leerlingen uit 
groep 8. Deze leerlingen verlaten dit 
schooljaar de school en willen ook 
graag zitting hebben gehad in de 
leerlingenraad. De oude en de 
nieuwe leerlingenraad hebben 
unaniem besloten dat de 2 extra 
leerlingen van harte welkom zijn. 
We  hebben gesproken over: 

- Taak van leerlingenraad 

- Welke voorwaarden zijn 

nodig om een goed gesprek 

te voeren 

- Welke onderwerpen 

kunnen aan de orde 

komen? 

Halverwege de bijeenkomst heeft de 
oude leerlingenraad afscheid 
genomen en heeft de nieuwe 
leerlingenraad het stokje 
overgenomen. 
Het team van de Vredeveldschool 
wenst de nieuwe leerlingenraad heel 
veel plezier en succes toe met hun 
nieuwe taak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blauwe hoesjes 
Alle kinderen doen bij binnenkomst 
in het gebouw netjes hun schoenen 
uit en zetten hun schoenen in de 
kast.  
Nu het weer langzaam aan het 
veranderen is willen wij alle overige 
bezoekers van de school vriendelijk 
doch dringend verzoeken om bij nat 
weer de blauwe hoesjes om de 
schoenen te doen indien u de school 
binnenloopt. Anders wordt de vloer 
nat en krijgen de kinderen natte 
sokken.  De blauwe hoesjes staan in 
een bak in de schoenenkast. 
Natuurlijk mag u i.p.v. de blauwe 
hoesjes te gebruiken ook uw 
schoenen uitdoen. 
De leerkracht van de Regenboog 
heeft toegezegd dat de leerlingen 
van groep 3 van de Regenboog nu 
ook de schoenen uit doen voordat ze 
“ons” gedeelte betreden. Hierdoor 
blijft ook de bovenverdieping droog. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Dinsdag 10 oktober had de OV haar 
algemene ledenvergadering gepland. 
Helaas kende de avond een lage 
opkomst maar daardoor was de 
avond niet minder interessant! 
Uiteindelijk mondde de avond uit in 
een discussieavond. De OV heeft dit 
als zeer prettig ervaren en heeft 
voldoende uitgangspunten 
meegenomen waarmee zij verder 
kan op weg naar verdere 
professionalisering.   
Toch roepen wij u als ouder graag 
nogmaals op om lid te worden van 
de OV. De voordelen leggen we 
graag kort aan u uit:  

· Kosten voor deelname aan diverse 
activiteiten zijn gedekt door de 
contributie die u als lid betaalt aan 
de OV;  

 

 

 

 

Fijne herfstvakantie! 

Oudervereniging (vervolg) 
· De OV is een vereniging die nauw 
samenwerkt met het schoolteam, 
waardoor een brug ontstaat tussen u 
als ouder en het schoolteam. 
Samenwerking is prettig en levert 
immers meer op;  

· Met u als lid is de OV nog 
slagvaardiger. Ook hier geldt: 
samenwerking is prettig en levert 
meer op  

Ondanks dat we u graag nu alle 
informatie geven is dat in een 
nieuwsbrief natuurlijk nagenoeg niet 
mogelijk. Wilt u daarom meer 
informatie over de OV? Neem dan 
gerust contact op via info@ov-
vredeveldschool.nl   

Daarnaast kunnen we u alvast 
mededelen dat de OV op dit 
moment bezig is met het uitrollen 
van een pilot, waarbij op vaste 
momenten een afvaardiging van het 
bestuur van de OV op school 
aanwezig is. U kunt dan vrijblijvend 
langskomen voor een kop koffie en 
alle vragen en/of opmerkingen delen 
met de aanwezige bestuursleden.   
 
De bestuursleden van de 
oudervereniging zijn: Danny de 
Jongh, Gerrit Spijkerman, Angela 
Magermans, Annie Dolder en Sonja 
Dekens. 
 
Ook ontvangt u binnenkort een brief 
waarin een en ander nog eens aan u 
wordt uitgelegd ter verduidelijking. 
Want ook transparantie is waar de 
OV voor staat.  
Heeft u toch nog vragen?  
Schroom dan niet en neem gerust 
contact met ons op.  

Danny de Jongh Voorzitter OV   
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