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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 15 

 

15-12-2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
-  
-  

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 51:  18, 19 
december 
Week 2: 10 januari 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 51:  18, 19, 20 
december 
Week 2: 8, 9, 10 januari 

 
 
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. 

 

BELANGRIJKE DATA 

 

21-12 's Ochtends kerstviering 

21-12 's Middags kinderen vrij 

21-12 's Avonds Kerstdiner 

22-12 Alle kinderen 's middags 
vrij 

23-12 tot en met 07-01-18 

 Kerstvakantie 

08-01 Start school 

09-01 Luizencontrole 

12-01 Streetwise 

 
VANUIT HET TEAM 

 
Re-integratie juf Marieke                                                                                                                                                                                  
Zoals bekend is juf Marieke vanaf de 
zomervakantie niet werkzaam 
geweest in groep 4/5/6 vanwege een 
nekhernia. Gelukkig gaat haar 
herstel voorspoedig. De afgelopen 
maanden heeft ze 3 dagdelen per 
week buiten de groep allerlei 
werkzaamheden verricht. Afgelopen 
week mocht ze van de bedrijfsarts 
en de arbeidsdeskundige haar 
werkzaamheden in groep 4/5/6 weer 
voorzichtig oppakken. Dat betekent 
concreet dat zij 3 dagen per week 
enkele uren in groep 4/5/6 lesgeeft. 
De bedoeling is dat zij direct na de 
Kerstvakantie haar werkzaamheden 
weer volledig kan oppakken en dat 
zij dan 3 dagen per week les gaat 
geven in groep 4/5/6. Zij zal dan 
samen met juf Natasja bekijken wie 
welke dag gaat werken. Zo gauw de 
verdeling van de werkdagen bekend 
is wordt deze aan u medegedeeld. 
 
Beëindiging werkzaamheden juf 
Marloes                                                                                                                                                            
De afgelopen maanden heeft juf 
Marloes de vervanging van juf 
Marieke gedaan. Daar zijn we als 
school heel erg blij mee. Omdat juf 
Marieke na de Kerstvakantie weer 
volledig aan het werk gaat wordt de 
vervanging door juf Marloes 
beëindigd. Woensdag 20 december 
zal de laatste officiele werkdag van 
juf Marloes zijn. Gelukkig is zij 
donderdagavond met het Kerstdiner 
ook nog op school. We willen als 
team en als school juf Marloes heel 
hartelijk bedanken voor haar 
geweldige inzet en collegialiteit.  Juf 
Marloes …. bedankt!!! We wensen 
jou heel veel succes als juf binnen 
onze stichting en hopen jou nog vaak 
te treffen! 

 

Kerstviering 
Op donderdag 21 december hebben 
we onze kerstviering. Deze start om 
8.45 uur.  
Alle ouders, verzorger, opa's en 
oma's zijn hierbij welkom!  
 
De kinderen zijn deze dag om 12.00 
uur vrij van school. Ze worden om 
17.30 uur weer op school verwacht 
voor het Kerstdiner.  
  
We willen er natuurlijke een heel 
gezellig en sfeervol diner van maken. 
Daarvoor hebben we uw hulp 
nodig!   
Net als vorig jaar kunt u in de klas 
van uw kind kijken welk gerecht u 
wilt klaarmaken voor het diner.  
Fijn om te zien dat er al veel ouders 
een kerstbal hebben ingevuld. Voor 
de ouders die dit nog niet hebben 
gedaan hangen er nog wat 
kerstballen in de houten bomen. 
Als er nog bijzonderheden zijn met 
betrekking tot voedselallergieën 
o.i.d., dan graag melden aan de 
leerkracht van uw kind.   
  
Het kerstdiner begint om 17.30 uur. 
De kinderen kunnen ’s ochtends in 
een plastic tas, voorzien van naam, 
hun soepkom, bord, beker en bestek 
alvast meenemen.   
De gemaakte gerechten kunnen 
(door de ouders) vanaf 17.15 uur in 
de klas gebracht worden.   
Om 18.30 uur kunnen de kinderen 
weer worden opgehaald.   
  
Vanaf 17.30 uur zullen er net als 
vorig jaar op het plein vuurkorven 
branden met een lekker hapje en 
drankje voor u erbij.   
 
Gepersonaliseerd leren                                                                                                                                                                                              
De afgelopen maanden zijn we als 
team onder begeleiding van 
Hanneke Oosting (schoolbegeleider) 
ons verder gaan verdiepen in het 
gepersonaliseerd leren. 
Gepersonaliseerd leren betekent dat 
onderwijs meer aansluit bij de 
capaciteiten en interesses van elk 
kind afzonderlijk. Het is belangrijk 
dat de leerling zich op eigen tempo 
en op eigen niveau mag ontwikkelen 
en eigenaar wordt van zijn of haar 
leren. De ontwikkeling van elk kind 
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goed te kunnen begeleiden en 
volgen, vergt ook voor de leerkracht 
een andere rol. Een omslag die niet 
altijd even gemakkelijk is. Van groot 
belang voor het slagen van de 
implementatie van gepersonaliseerd 
leren is dat dit een gezamenlijke 
visie is van het team en met het hele 
team wordt uitgevoerd. De 
afgelopen jaren zijn we al steeds 
meer van leraargestuurd naar 
leerlinggestuurd leren gegaan.  
 
De 5 fases in het gepersonaliseerd 
leren                                                                                                                                                                
Fase 1: Gedifferentieerd 
groepsonderwijs 
Deze fase geeft het meest gebruikte 
onderwijsmodel weer: 
groepsgewijze aanpak en 
incidentele, kortdurende 
aanpassingen van het programma 
voor de zwakkere leerlingen dan wel 
de betere leerlingen. Met de digitale 
leerlijnen wordt het een stuk 
makkelijker om kortdurend van het 
programma af te wijken omdat alles 
direct in één omgeving beschikbaar 
is en de resultaten hiervan ook direct 
zichtbaar zijn.  

  Fase 2: Passend groepsonderwijs 

In deze fase worden leerlingen die 
structureel niet met de groep 
meekunnen op een eigen leerlijn 
gezet. Hetzelfde geldt voor 
leerlingen die veel meer aankunnen. 
Als dit is ingevoerd, zijn veel 
problemen van het “passend 
onderwijs” opgelost. De invoering 
van fase 2 leidt tot een structurele 
oplossing voor de zogenaamde 
“probleemleerlingen”: ze hoeven 
zich niet meer met allerlei kunst- en 
vliegwerk aan te passen aan het 
werktempo van de groep. De 
ervaring heeft geleerd, dat dit in de 
meeste gevallen tot een flinke 
toename van de motivatie bij de 
leerlingen leidt en tot meer 
werkplezier en minder werkdruk bij 
de leerkrachten.  

Fase 3: Gepersonaliseerd leren 
binnen de leerlijnen 

In deze fase verplaatst het kiezen 
van de leerdoelen zich geleidelijk van 
leerkracht naar leerling. Aan het 
begin van fase 3 zullen de leerdoelen 
nog door de leerkracht centraal 

gesteld worden, waarbij steeds meer 
keuzeruimte voor de leerlingen gaat 
komen, zodat aan het eind van fase 
3 de leerdoelen door de leerlingen 
zelf gekozen worden. In deze fase 
ontwikkelt de leerkracht de 
vaardigheden die horen bij het 
leerkracht DNA ‘gepersonaliseerd 
leren’ voor wat betreft de didactiek, 
de pedagogiek, het onderwijs 
ontwerpen en de juiste 
leeromgevingen in te richten voor 
het werken op basis van leerlijnen. 
Fase 4: Gepersonaliseerd leren 
vanuit thema’s 
De leerlijnen taal en rekenen zijn 
geïntegreerd binnen WO-thema’s. 

Fase 5: Gepersonaliseerd leren 
vanuit leeractiviteiten 

Vanuit een rijke leeromgeving gaan 
leerlingen onderzoekend en 
ontdekkend aan de slag, geen 
“aanbodgestuurd” onderwijs meer. 
 
In welke fase zitten we als team?                                                                                                                                                                          
We zitten als school nu in fase 3. 
Enkele leerkrachten gebruiken al 
bepaalde aspecten van fase 4. Om 
de fasen goed neer te zetten is het 
erg belangrijk dat de leerlingen 
beschikken over goede executieve 
vaardigheden. Leerlingen hebben 
begeleiding nodig bij het 
ontwikkelen van executieve 
vaardigheden. Executieve functies… 
wat zijn dat precies? Het zijn de 
functies in je brein die het mogelijk 
maken dat je rationele beslissingen 
neemt, impulsen beheerst en kunt 
focussen op wat belangrijk is. 
Kortom alles wat nodig is om zo 
optimaal mogelijk te kunnen leren. 
Samen met schoolbegeleider 
Hanneke Oosting gaan we de 
komende maanden fase 3 goed 
neerzetten.  
Kind ziek/afwezig                                                                                                                                                                                                     
Wilt u, indien uw kind ziek/afwezig 
is, dit voor half negen 's ochtends 
telefonisch doorgeven? Dan weten 
de leerkrachten ook direct dat uw 
kind niet op school komt. Enkele 
ouders doen dit per mail. De mail 
wordt echter niet iedere ochtend 
direct gelezen.  Daarom graag per 
telefoon ziek/afwezig melden! 

 
 
 

 
LEERLINGENRAAD 

Dinsdagmiddag 5 december zijn 
we met een klein gedeelte van de 
leerlingenraad bij elkaar geweest.                              
We hebben o.a. gesproken over: 

 Speelplein is niet 
uitdagend. Hoe kunnen 
we dit veranderen? 
Er zijn twee leerkrachten 
die sinds kort in de 
schoolpleincommissie 
zitten: Juf Marieke en juf 
Natasja.                Zij gaan 
bekijken hoe het 
schoolplein uitdagender 
gemaakt kan worden. 
Voorstel om hierbij 
leerlingen te betrekken 
en eventueel enkele 
ouders. 

 Gebruik centrale keuken 
en technieklokaal: de 
leerlingen vinden het 
prettig om meer gebruik 
te maken van beide 
voorzieningen. Dit wordt 
meegenomen naar het 
team. 

 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De oudervereniging kijkt terug op 
een geslaagd Sinterklaasfeest. De 
kinderen hebben genoten en dat is 
ook voor de OV het 
allerbelangrijkste.  
 
Gezellige avond voor ouders 
Aankomende donderdag, 21 
december, organiseert de OV een 
gezellige avond voor u als 
ouder/verzorger. Vanaf 17:30 tot 
18:30 zal er voor u een hapje en 
drankje klaar staan om samen terug 
te kijken op het afgelopen jaar. Ook 
kunt u alle vragen stellen die u kwijt 
wil aan de OV en, indien wenselijk, 
ter plaatse lid worden. Maar bovenal 
maken we er een gezellig samenzijn 
van.  
Wij hopen u uiteraard te begroeten 
op donderdag 21 december. Mocht 
dit door omstandigheden niet lukken 
dan wens ik u namens het gehele 
bestuur een hele fijne kerst toe en 
alle goeds voor 2018 
Danny de Jongh, Voorzitter OV 
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Medezeggenschapsraad 
De eerstvolgende vergadering staat 
gepland op vrijdag 15 december. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
In de hal spelen de kinderen in een 
mooi ‘kersthuis’. Er staat een 
kerstboom die ze mogen versieren 
en er liggen feestkleren in de 
verkleedbak. 
Tijdens de adventvieringen wordt 
het kerstverhaal verteld. De kleuters 
mogen de platen die bij het verhaal 
horen inkleuren en deze worden in 
de hal opgehangen. Ze hebben er 
plezier in om het kerstverhaal mbv 
de verkleedkleren uit te spelen. Er 
zijn al veel baby’s geboren, die Jezus 
heten!! 
In de kerstkaartenhoek kunnen de 
kinderen allerlei spelletjes doen; de 
kaarten tellen; sorteren op 
afbeelding, neerleggen van groot 
naar klein etc. Zo leren ze spelende 
wijs allerlei rekenbegrippen. 
Onze kerstboom met  de menutips 
voor het kerstdiner is al een stuk 
leger geworden. Als u nog geen 
kerstbal meegenomen hebt, kunt u 
hem pakken uit de boom direct links 
na de buitendeur. Dit is de boom 
voor de groepen 1, 2 en 3. 
Alvast bedankt. 
 
Groep 3  
Wij hebben een adventskalender in 
de klas. Elke dag mogen we een 
nieuw hokje open maken. Elke dag 
iets anders, een vraag, een opdracht, 
iets om te verdelen of om te maken. 
Deze week mochten we kerstkaarten 
maken. We kregen een echte 
postzegel en we hebben onze 
kerstkaarten naar de brievenbus 
gebracht. 
Wat fijn om te zien dat er al veel 
ouders een kerstbal hebben ingevuld 
voor het kerstdiner van groep 1, 2 en 
3! Voor de ouders die dit nog niet 
hebben gedaan hangen er nog een 
paar kerstballen menutips in de 
houten boom op de tafel naast de 
buitendeur. 
 

 
 
Groep 4-5-6 
In groep 4-5-6 zijn we nog steeds 
bezig met het thema "Licht en 
donker". Ook hebben we volop 
aandacht besteed aan Sinterklaas en 
besteden we nu volop aandacht aan 
Kerst. We maken veel tijd voor 
knutselen. We hebben vorige week 
bijvoorbeeld vilten kersthangers 
gemaakt.  
Met rekenen hebben we gewerkt 
aan het oplossen van 
verhaalsommen. Dat vinden we nog 
best lastig! Deze week werken we 
aan getalbegrip. We leren te tellen 
met sprongen van 10, 100 en zelfs 
1000!  
Met spelling hebben we vorige week 
gewerkt aan woorden die eindigen 
op –d of –t. We weten dat er een 
handig foefje voor is: maak het 
woord langer! We kunnen onze 
woordpakketten altijd oefenen op 
Bloon. Dit kan ook thuis, zowel op de 
iPad als op de computer.  
De topotoets die we onlangs hadden 
leverde zelfs een aantal tienen op! 
Wat fijn dat de kinderen het zo goed 
geleerd hebben! Na de vakantie 
gaan we verder met West-
Nederland. U hoort van ons wanneer 
de toets is.  
Om goed in de kerststemming te 
komen kunnen de kinderen deze 
weken ook op onze eigen Yurls aan 
de slag: 
www.vredeveldschool.yurls.net. Er is 
een speciale kerstpagina 
aangemaakt.  
Het gaat goed met het 
kerstballendiner! Er zijn al heel veel 
ouders die een kerstbal met menu-
tip hebben meegenomen. Als u dat 
nog niet hebt gedaan, wilt u dit dan 
deze week nog doen?  
 
Groep 7-8  
3D-printer: zoals u misschien wel 
weet hebben we met de groepen 6-
7-8 een eigen bedrijfje opgericht. 
Het heet V3D. In de afgelopen 
weken hebben we kersthangers 
ontworpen. U kon via een bestellijst 

aangeven welke hangers u zou willen 
kopen. Er zijn flink wat bestelllingen 
gedaan! We zijn nu druk bezig om 
alle bestelde hangers te printen. De 
printer draait dus elke dag! Het is erg 
leuk om te zien dat de leerlingen dit 
nu volledig zelfstandig kunnen! 
Naast het printen regelen ze ook de 
bestellingen, de financieën en de 
administratie zelf. Wat knap he? Na 
de kerstvakantie gaan we meedoen 
aan de prijsvraag van Primenius. We 
moeten een printproject bedenken 
(en uitvoeren) met het thema "Move 
it!". We hebben al even nagedacht 
over wat we graag willen gaan doen. 
Ik vond het zelf erg mooi om te 
horen dat de kinderen graag iets 
willen gaan ontwerpen voor ernstig 
zieke kinderen in het ziekenhuis. In 
de komende tijd gaan we 
onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn. Heeft u goede contacten in het 
ziekenhuis en/of kunt u ons in 
contact brengen met een 
leidinggevende van een 
kinderafdeling in het ziekenhuis, dan 
horen we dat graag! Wilt u dit dan 
aangeven bij juf Natasja?  
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