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Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 16 
 

21-12-2017 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Terugblik 
- Fijne Kerstdagen 
- Werkdagen 
- Gymlessen 
- Wist u datjes 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 02: 10 januari 2018 
Week 03: 15-16 januari ‘18 

 
Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 02: 08 t/m 10 januari  
Week 03: 15 t/m 17 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 

 
Terugblik 2017                                                                                                                                                                                                       

Het jaar 2017 nadert zijn einde 

alweer. Wat is het jaar snel voorbij 

gegaan! Vorig jaar om deze tijd 

waren we nog druk met de 

verhuizing. Inmiddels zitten we al 

bijna een jaar in het nieuwe pand. 

We zijn er enorm op vooruit gegaan 

ofschoon er nog "kinderziektes" in 

en aan het gebouw zijn waar nog 

hard aan gewerkt wordt. Hierbij 

geldt zeker dat geduld een schone 

zaak is.                                                                                                             

Daarnaast zijn we in juni 2017 als 

positief beoordeeld door de 

inspectie. Daar hebben we keihard 

voor gewerkt en hebben een unieke 

prestatie neergezet door in 1 jaar 

van "zeer zwak" naar "voldoende" te 

gaan. Dit is in Nederland nog niet 

vaak voorgekomen. We zijn daar als 

school dan ook zeer trots op en 

hebben na de vakantie de positieve 

ontwikkelingen doorgezet. We gaan 

het gepersonaliseerd leren steeds 

verder vorm geven in de school. Dat 

betekent dat we steeds meer gaan 

kijken naar de ontwikkeling en de 

talenten van ieder individueel kind. 

Daarnaast vinden we het SAMEN 

ontwikkelen en leven ook heel 

belangrijk. We houden bij het 

gepersonaliseerd leren ook het 

samen werken/leren hoog in het 

vaandel. De Vredeveldschool is een 

school waar we heel veel SAMEN 

doen. Dat is de kracht van onze 

school!  

 

 

 

Terugblik 2017  (vervolg)                

Dat we de school samen dragen is 

ook te zien aan de inzet van veel 

vrijwilligers.  

De Oudervereniging heeft dit jaar 

een doorstart gemaakt. De OV gaat 

op professionele wijze de 

oudervereniging neerzetten. 

Daarnaast is de 

Medezeggenschapsraad druk bezig 

om samen met de directie het beleid 

goed neer te zetten.                             

Het Luizenopsporingsteam heeft 

vanaf september 2017 een nieuwe 

coördinator gekregen. De werkwijze 

van vorig jaar is ook dit jaar weer 

goed weggezet. Dit zorgt ervoor dat 

er snel en adequaat gehandeld 

wordt als er hoofdluizen 

gesignaleerd zijn. De biebmoeders 

hebben dit jaar ook enorm veel werk 

verzet. Zij hebben samen met de 

biebouders van de Regenboog een 

geweldige bibliotheek in de school 

gerealiseerd. Zij hebben daar enorm 

veel tijd en energie in gestoken. 

Daarnaast hebben we een groot 

aantal vrijwilligers die op school 

hand -en- spandiensten verrichten. 

We zijn als team heel erg blij met de 

inzet van al deze mensen! SAMEN 

zijn we de Vredeveldschool.  

Iedereen heel hartelijk bedankt voor 

de bijdrage, op welke wijze dan ook, 

aan dit geweldige jaar!!! 

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 
2018                                                                                                                                                             
We wensen, als team van de 
Vredeveldschool, alle kinderen, 
ouders/verzorgers, opa's en oma's 
en natuurlijk onze vrijwilligers heel 
fijne Kerstdagen toe én een heel 
voorspoedig en gelukkig 2018!                                                                                                                                                 
 
Werkdagen juf Marieke en juf 
Natasja                                                                                                                                                                
In de maand januari 2018 gaat juf 
Marieke op de maandag, dinsdag en 
woensdag lesgeven in groep 4/5/6 
en juf Natasja op de donderdag en 
de vrijdag.  
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Gymlessen                                                                                                                                                                                                      
Meester Nick blijft in eerste instantie 
op de vrijdagochtend de gymlessen 
verzorgen voor groep 3/4/5 en voor 
groep 6/7/8. 

 
 
Wist u datjes van Arlando, Ryan en 
Keano 
- Er in Nederland 2,8 miljoen 

kerstbomen worden verkocht? 

- Er in Nederland 170 miljoen 

Kerstkaarten worden verstuurd? 

- De kerstman 9 rendieren heeft? 

- Dat rendier Rudolf vooraan 

staat? 

- Er een kerstboom van Lego 

gemaakt is die 9 meter hoog is? 

- Alle leerlingen en leerkrachten 

van de Vredeveldschool u fijne 

Kerstdagen en een gelukkig 2018 

toewensen? 

 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Donderdagavond staat er voor alle 
ouders/verzorgers/opa's en oma's 
vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur een 
hapje en een drankje klaar op het 
schoolplein. U bent van harte 
welkom om gezellig met andere 
ouders/verzorgers/opa's en oma's te 
genieten van dit samenzijn. 
 
 
Streetwise: vrijdag 12 januari 
Hoewel deze Nieuwsbrief in het 
teken staat van terugkijken, kijken 
we ook meteen weer vooruit naar 
het nieuwe jaar. Er staan weer leuke 
en leerzame dingen te gebeuren. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het 
programma Streetwise! Op 
vrijdagochtend 12 januari verzorgt 

het team van Streetwise voor onze 
leerlingen een leerzaam 
verkeersprogramma. Hieronder ziet 
u wat het programma inhoudt.  
Goed meedoen in het verkeer is niet 
makkelijk. Het is vaak druk en grote 
mensen letten niet altijd op. En er 
zijn erg veel fietsen en auto's. 
Daarom is het belangrijk dat je zelf 
goed oplet. Maar hoe lang duurt het 
nou voordat een auto stopt? En wist 
je al dat fietsen met een rugzak veel 
moeilijker is dan je dacht? En weet jij 
precies wanneer kleine kinderen nog 
in een autostoeltje moeten in de 
auto? Dit en nog veel meer leer je 
tijdens Streetwise! 
Groep 1 & 2: Toet toet 
Het herkennen van (gevaarlijke) 
verkeersgeluiden en het oefenen 
met oversteken staan centraal. 
Daarnaast leer je waarom het zo 
belangrijk is om een kinderzitje en 
de autogordel te gebruiken. 
Groep 3 & 4 & 5: Blik en klik 
Wat kan je zelf doen om je veiligheid 
in het verkeer te vergroten? Je leert 
onder andere veilig oversteken over 
een zebrapad en tussen twee auto’s. 
Ook leer je begrijpen waarom je in 
de auto een gordel en autostoeltje 
moet gebruiken. Door middel van de 
iCheck voert de leerkracht een 
indicatieve oogmeting uit.  
Hallo auto leert je over de remweg 
van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Je neemt 
zelf plaats op de bijrijdersstoel van 
een ANWB lesauto en mag zelf 
remmen! Ook het dragen van een 
veiligheidsgordel en wie een 
autostoeltje of zitverhoger moet 
gebruiken komen in deze les aan 
bod. 
Groep 6 & 7 & 8: Trapvaardig 
Trapvaardig traint je in praktische 
fietsvaardigheid. Je fietst over een 
uitdagend parcours en traint 
moeilijke manoeuvres. Hierin komt 
van alles aan bod: slalommen, over 
schuine stukjes fietsen en ook over 
je schouder kijken en je hand 
uitsteken en toch rechtdoor fietsen. 
Ook rij je met een zware rugtas op. 
Hiermee bereiden we je voor op het 
zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. Tevens is er een 
Bike Check (fietscontrole) en mag je 
als afsluitend onderdeel op een 
elektrische step rijden. 

  

Screening logopedie 
Op donderdag 11 januari zal de 
logopediste van de GGD aanwezig 
zijn om de kinderen van groepen 1 
en 2 te screenen. Tevens is er een 
mogelijkheid om de kinderen uit de 
hogere groepen aan te melden. Voor 
dit onderzoek moeten de ouders het 
toestemmingsformulier en een 
checklist invullen. Deze formulieren 
ontvangt u maandag 8 januari van de 
leerkracht. Graag uiterlijk woensdag 
10 januari inleveren.  
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Deze laatste week voor de vakantie 
hebben de kinderen fijn gespeeld, 
hun kerstwerkjes afgemaakt en veel 
geleerd in de kerstkaartenhoek.  
In de speelzaal hebben we met 
muziekinstrumenten in een heus 
kerstorkest gespeeld.  
Na de kerstvakantie verwelkomen 
we twee nieuwe leerlingen; Lorena 
en Charlène. We hopen dat ze veel 
plezier op onze school zullen hebben 
en veel nieuwe vrienden zullen 
maken. 
 
Groep 1-2 en 3 
Na de kerstvakantie gaan de groepen 
1, 2 en 3 nog veel meer 
samenwerken. Dan sluiten we nog 
beter aan bij het gepersonaliseerd 
leren.  
Op dit moment wordt het samenspel 
tussen de verschillende groepen 
gestimuleerd door het spelen in de 
hoeken. Dit doen we elke 
dinsdagmiddag. 
Na de kerstvakantie gaan we elke  
woensdag in 2 verschillende groepen 
werken aan het voorbereidend 
schrijfonderwijs, rekenonderwijs en 
motoriek.  
 
Namens groep 1, 2 en 3 fijne 
feestdagen en een fijne vakantie 
toegewenst! 
 
Groep 4-5-6 
Deze week was juf Marloes voor het 
laatst in onze groep. We bedanken 
juf Marloes voor haar grote inzet en 
positiviteit! We hopen dat ze ons 
nog eens komt bezoeken.  
Op dinsdag heeft juf Marloes, zoals 
ze had beloofd, met de kinderen 
taart gemaakt en gegeten! De 
kinderen moesten zelf meten en 
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wegen, dus het was meteen ook een 
rekenles. Toen de kwarktaart in de 
vorm zat moesten de kinderen nog 
even wachten, want de taart moest 
nog in de koelkast. Eindelijk was de 
taart klaar en kon er geproefd 
worden. Het smaakte heerlijk!  
Groep 5-6 heeft de afgelopen weken 
met Engels allerlei woordjes en 
zinsdelen geleerd die te maken 
hebben met kerst. We deden dit aan 
de hand van een paar gezellige 
kerstliedjes zoals deze:  
https://www.youtube.com/watch?v
=mGAYzlqj-aE ; Santa with a twinkle 
in his eye 

https://www.youtube.com/watch?v
=tbbKjDjMDok ; Little snowflake is 
falling on my head 

En natuurlijk: Jingle Bells! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met groep 7/8 vieren we 
Advent. Dit zijn mooie momenten 
waarop we luisteren naar de 
verhalen uit de Bijbel over Jozef en 
Maria, de reis naar Bethlehem en de 
zoektocht naar een plek om te 
slapen. Op donderdag is de 
kerstviering; daar horen we en zien 
we hoe het allemaal gaat aflopen. 
Bijna kerst!  
 
In de kerstvakantie gaan we 
natuurlijk lekker genieten van onze 
vrije tijd en van het gezellig 
samenzijn met familie en vrienden. 
Toch is het goed om ook even tijd te 
nemen om te lezen of om een 
rekenspelletje te doen! In de 
bibliotheek zijn prachtige boeken te 
vinden die je gratis mag lenen. 
Rekenspelletjes kun je op het 
internet vinden of als app op de 
tablet zetten. Natuurlijk kunnen de 
kinderen ook gewoon gebruik maken 
van Rekentuin, Bloon, Taalzee, 
Showbie en de andere apps die we 
op school gebruiken. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
Zoals iedereen vanmorgen heeft 
kunnen zien, heeft groep 7/8 het de 
laatste dagen druk gehad met het 
oefenen voor het kersttoneelstuk. Ze 
hebben het hartstikke goed gedaan! 
Vanavond om half 6 gaan we met 
zijn allen nog lekker eten en dan 
vrijdag alles opruimen en dan 
hebben de kinderen vakantie. 
Vergeet niet om af en toe op Social 
Scools te kijken naar foto's van de 
kinderen. 
Fijne kerstdagen allemaal! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE
https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

