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BELANGRIJKE DATA 
 
09-11 Lichtjesmiddag 
10-11 Nationaal schoolontbijt 
10-11 Lampionnentocht 
14 en 16 nov. 
 Kijkochtend voor 

ouders/verzorgers 
 
 

 
VANUIT HET TEAM 

 
Lichtjesmiddag  
We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde lichtjesmiddag. De 
opkomst was groot. Er zijn veel 
kinderen, ouders/verzorgers en 
opa's en oma's op school geweest. 
De klassen, de lampions en de 
lichtjes werden bewonderd. Na het 
bezichtigen van de klassen bleven 
veel (groot-)ouders en kinderen nog 
op het leerplein zitten voor een 
lekker kopje koffie/thee/ranja, een 
mandarijntje, een koekje én een 
gezellig praatje. Iedereen bedankt 
voor uw komst! 
 
Nationaal schoolontbijt 
Vanochtend hebben we in de klas 

genoten van het nationaal 

schoolontbijt. We hebben een 

lekker, gezellig en gezond ontbijt 

gehad. Een goed ontbijt zorgt ervoor 

dat de kinderen zich goed kunnen 

concentreren en dat heeft natuurlijk 

weer een positief effect op het 

leervermogen van de kinderen. 

 

Schoolfruit 
Vanaf week 46 krijgen de kinderen 
op de woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend fruit op school. 
De moeders Sylvia en Kim zorgen op 
deze ochtenden ervoor dat alle 
kinderen een stuk fruit krijgen. De 
kinderen hoeven op deze dagen zelf 
geen fruit mee te nemen voor de 
ochtendpauze. 
Alle kinderen gaan het geleverde 
fruit eten. Ook als zij het fruit niet 
kennen of denken dat zij het niet 
lusten. Het is voor de kinderen een 
unieke kans om kennis te maken met 
(onbekend) fruit.  
 

 
 

Koffie-uurtje 
Afgelopen maandag hebben we 
weer een koffie-uurtje gehad. 
De voorzitter van de 
OuderVereniging heeft informatie 
gegeven over de werkwijze van de 
OV. 
We hebben o.a. de volgende zaken 
besproken: 

 Schoolreisje 

 Vervoer schoolreisje 

 Schoolreisje en contributie 

OV 

 Gebruik blauwe 

schoenhoesjes 

 Vergroten betrokkenheid 

van de ouders 

 Inzetten facebook  

 Ouders als ambassadeur 

van Vredeveldschool 

 
Blauwe schoenhoesjes 
De kinderen lopen op sokken naar 
de klas en dan is het erg prettig dat 
de kinderen over een schone vloer 
kunnen lopen. Veel ouders geven 
aan dat zij het hygienisch vinden om 
hoesjes om hun eigen schoenen  te 
doen. Daarom worden alle 
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s 
vanaf a.s. maandag vriendelijk 
verzocht om de blauwe hoesjes die 
bij de ingang in de kast staan om te 
doen. Voor een aantal ouders zal dit 
even wennen zijn maar in het belang 
van de kinderen zult u dit vast geen 
probleem vinden. De leerkrachten 
die vanwege hun gezondheid geen 
sloffen aan kunnen,  doen binnen 
andere schoenen aan dan buiten. Op 
deze wijze zorgen we er met elkaar 
voor dat de vloer zo schoon mogelijk 
blijft zodat de kinderen op sloffen 
kunnen blijven lopen. 
 
Kijkochtenden 
Er zijn nog enkele plekken vrij op de 
kijkochtenden van dinsdag 14 en 
donderdag 16 november. Schrijf u 
nog snel in want vol=vol.... 
 

          
 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Lichtjesmiddag 
- Nationaal 

schoolontbijt 
- Schoolfruit 
- Koffie-uurtje 
- Blauwe 

schoenhoesjes 
- Kijkochtenden 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 46:  15 november 
Week 47: 20 en 21 nov.  
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 46:  13-14-15 nov. 
Week 47:  20 en 21 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/
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VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Buiten is het herfst en binnen in de 
klas is het ook herfst. We hebben 
een lichtbak in de klas waarop we 
heel goed de kleuren van de 
herfstbladeren kunnen bekijken. We 
ontdekken zelfs waar Rupsje 
Nooitgenoeg aan een blaadje heeft 
geknabbeld. 
We maken herfstbomen van 
krantenpapier. Daar tamponneren 
we met verf mooi gekleurde 
herfstbladeren aan.  
Ook in de speelzaal is het herfst: 
springen over de ‘plassen’ (hoepels); 
de wind zo hard laten waaien dat we 
omvallen. Kortom: ook al is het 
buiten soms vies weer, binnen 
hebben we veel plezier! 
 
Gisteren hebben we de 
lichtjesmiddag gehad. Wat was het 
gezellig op school! Leuk dat jullie 
allemaal zijn gekomen.  
Vandaag gingen we eerst met z’n 
allen ontbijten in de klas. Weer zo’n 
gezelligheid. En wat hebben de 
kinderen netjes gegeten! Daarna 
met z’n allen naar de Vijverhof 
lampionnetje lopen. Het was een 
zéér geslaagde dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3  
Dit was een lekkere week in groep 3! 
We hebben de woordjes koek en ijs 
geleerd. En natuurlijk een koekje 
gegeten. We hebben zelf ijsjes van 
papier gemaakt. We hebben de 
letters 'oe' en 'ij' geleerd. 
Donderdagochtend hebben we niet 
gerekend in de klas maar buiten! We 
zijn met elkaar naar de winkel 
gegaan om boodschappen te halen 
voor de lichtjesmiddag! Een lijstje 
maken, de boodschappen opzoeken, 
de prijsjes lezen, pakken koekjes 
tellen, kleine mandarijntjes 
uitzoeken. We hebben zelfs heel veel 
gerekend! 
Vanochtend hebben we heerlijk 
genoten van het nationaal 
schoolontbijt. Wat hebben de 
kinderen goed en netjes gegeten! 
Het was erg gezellig met groep 3 aan 
tafel! Daarna zijn we met alle 
kinderen van groep 1 t/m 4 naar de 
Vijverhof gelopen. Natuurlijk hebben 
we onze lampionnetjes 
meegenomen en mooi gezongen. De 
bewoners van de Vijverhof hebben 
genoten van de Sint Maartenliedjes 
en de mooie lampions.  
Veel plezier morgen op 11 november 
en tot volgende week! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 
In de afgelopen weken waren we in 
groep 4-5-6 met spannende dingen 
bezig in de klas. We waren namelijk 
uitgenodigd om bij een geheime club 
te komen: DE GROENE HAND. We 
moesten eerst wel 5 spannende 
opdrachten doen, zoals: een 
paspoort van jezelf maken, spinnen 
(onder)zoeken en een code kraken… 
Gelukkig is dat ons allemaal gelukt. 
Vandaag hoorden we van DE 
GROENE HAND dat we allemaal lid 
zijn geworden. Ook bleek dat de 
juffen er meer van wisten! We 
kregen allemaal een 
welkomstcadeautje. En…. heel erg 
mooi: we kregen een brief en een 
cadeau van schrijfster Susan van ’t 
Hullenaar. Het blijkt dat zij een boek 
heeft geschreven dat nét zo heet en 
waar de kinderen ook 5 opdrachten 
moesten doen om bij een geheime 
club te mogen. Ze vond het zó leuk 
dat wij er nu ook bij horen dat ze ons 
een boek cadeau heeft gegeven!  
We zijn deze week verder gegaan 
met het project donker & licht. We 
hebben tegenstellingen gezocht 
zoals: groot-klein, licht-donker en 
laag-hoog. Ook zijn we verder 
gegaan met meten. We leren 
ontzettend veel!  

http://www.vredeveldschool.nl/

