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Aanwezigheid
MIB-er en locatiedirecteur:
MIB-er juf Lia
Week 04: 29 en 30 januari
Week 05: 07 februari
Locatiedirecteur juf Anneke
Week 04: 29-30 januari en
1 februari
Week 05: 5-6-7 februari

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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Hercontrole luizen
Groep 7 en 8 naar
Lariks
Koffie-uurtje
Juf Malon jarig

Alle leerlingen vrij
i.v.m. studiedag
leerkrachten
Juf Natasja jarig
Carnaval op school
NL-doet!
Vrijwilligersdag
Aswoensdag
Kinderen wellicht vrij
i.v.m. stakingsdag!
Ouder-kindleerkrachtgesprekken

19-02
t/m
22-02
24/02 t/m 04/03
Voorjaarsvakantie

VANUIT HET TEAM
Stakingsdag 14 februari 2018
De afgelopen maanden is het POFront met minister Slob in gesprek
gegaan over de werkdrukmiddelen.
Deze komen volgens het
regeerakkoord pas aan het einde van
de regeerperiode beschikbaar. De
gesprekken zijn hoopvol, maar
hebben vooralsnog niet tot concrete
resultaten geleid. Om kinderen
optimaal onderwijs te kunnen
bieden, zeker gezien het oplopende
lerarentekort, is het van groot
belang dat het geld voor
werkdrukvermindering zo snel
mogelijk beschikbaar komt.
De PO-raad laat weten dat scholen in
het primair onderwijs in Friesland,
Groningen en Drenthe dicht blijven
op 14 februari. Stichting Primenius is
nog in overleg of wij ook meedoen
aan deze stakingsdag. Advies: Houd
u er alvast rekening mee dat uw
kind(eren) mogelijk op woensdag 14
februari vrij zijn!

Helpt u mee? NL-doet actie
schoolplein!
Onlangs hebben een aantal ouders
van de Regenboog en twee
leerkrachten van onze school overleg
gehad over het schoolplein. Ondanks
dat we een nieuw schoolplein
hebben zijn er toch nog (veel)
wensen.
Op zaterdag 10 maart is er de
landelijke actie NL-doet. Samen met
ouders van de Regenboog gaan we
aan de slag op het schoolplein. Zo
worden er duikelrekken geplaatst,
een pergola gebouwd boven de
zandbak, knikkerpotjes ingegraven
en nog veel meer. Het zou heel fijn
zijn als ook ouders van onze school
hieraan mee kunnen helpen.
We starten die dag om 10 uur.
U kunt zich aanmelden bij juf Natasja
of juf Marieke
Kerkbezoek
Onze school werkt vanuit onze
indentiteit samen met de katholieke
kerk aan de Dr. Nassuastraat nr. 3.
De Pastoor van deze kerk, Pastoor
Tolboom, komt regelmatig op
bezoek in de groepen en is aanwezig
bij onze schoolvieringen.
Naar de kerk gaan doen we niet
meer zo vaak. En toch willen we de
kerk, onze kerk, met de kinderen
regelmatig blijven bezoeken.
Vorig jaar hebben we allemaal een
bezoek gebracht aan de kerk. En ook
dit jaar willen we dat doen. Hoe ziet
de kerk eruit, wat kun je doen in een
kerk en hoe gedraag je je in een
kerk.
Op donderdag 22-2 gaan we
allemaal naar de kerk. Hiervoor
vragen wij de hulp van ouders. U
ontvangt hiervoor van de leerkracht
nog een mail.
Koffie-uurtje
Maandag 5 februari is er weer een
koffie-uurtje op school. VaartWelzijn
zal tijdens dit koffie-uurtje aanwezig
zijn. Zij willen graag met u in gesprek
om te kijken wat er, volgens u, nodig
is om de wijk voor volwassenen en
kinderen aantrekkelijker te maken.
Dit sluit erg mooi aan bij het koffieuurtje van de vorige maand.
Komt u allen?!
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LEERLINGENRAAD
Schoolplein overleg
Twee kinderen van de leerlingenraad
gaan op 2 februari mee naar het
overleg over het schoolplein. Dit
overleg vindt plaats onder schooltijd.

Maureen (moeder Kirsten), Marian
(moeder Bianne), juf Elise en juf
Malon

Carnaval en Olympische spelen
Op vrijdag 9 februari vieren wij
carnaval op school. Dit willen wij
gaan combineren met de opening
van de olympische spelen. Dit wordt
het nieuwe thema waarin we
schoolbreed gaan werken. Bij
carnaval hoort natuurlijk ook
verkleden. We hopen dat alle
kinderen in een sportief outfit naar
school komen zodat we er een
gezellige, sportieve ochtend van
kunnen maken!

Groep 1-2 en 3
Thema de ruimte
Zoals jullie duidelijk in de gehele
school kunnen zien werken wij over
het thema de ruimte. Met veel
plezier spelen we in het
ruimtestation op het leerplein!

VANUIT DE GROEPEN

Groep 4-5-6
Weerbericht maken èn
presenteren!
Wauw, hadden we maar altijd zulke
mooie weerberichten! De zon
scheen op veel weerkaarten!

Als de kinderen thuis nog materialen
hebben over het thema de ruimte
dan mogen zij dat natuurlijk mee
naar school nemen!

Voor de opening van de olympische
spelen zijn we op zoek naar een nep
wapperende vlam. Heeft iemand die
te leen? Graag even doorgeven aan
juf Elise of juf Malon.

VANUIT DE GELEDINGEN
Medezeggenschapsraad
Op 19 januari heeft de MR weer een
overleg gehad. Onderstaande
punten zijn besproken:
Schooltijden
Gepersonaliseerd leren
Website, PR
Oproep:
Volgend schooljaar zal Maureen de
MR gaan verlaten. Daarmee komt er
een nieuwe vacature vrij. Wie wil 1
keer in de 6 weken nadenken over
beleidszaken met betrekking tot de
Vredeveldschool?
Voor vragen en aanmeldingen kunt u
terecht bij 1 van de MR-leden:

Groepsdoorbrekend spelen/werken
Op dinsdagmiddag mogen de
onderbouwgroepen gezamenlijk in
de hoeken spelen/werken. Dit
bevordert de samenwerking tussen
de diverse leeftijdsgroepen. De
leerkrachten begeleiden de kinderen
op hun eigen niveau zodat elk kind
een gepaste uitdaging krijgt. Zo
maken de kinderen in de bouwhoek
zelf hun bouwtekeningen.
Spreekbeurten in groep 1 t/m 3
In beide groepen zijn we bezig met
spreekbeurten. We spelen in op de
betrokkenheid en de interesse van
het kind. De kleuters worden door
juf begeleid. De kinderen van groep
3 doen dit in samenwerking met de
kinderen van groep 7-8.
Door deze activiteit worden kinderen
vrij in het spreken voor een groep en
ze leren natuurlijk ook nog wat meer
over het onderwerp.
Kosteloos materiaal
Wie kan ons helpen aan lege
wcrolletjes, eierdozen en lege
doosjes? Dan kunnen wij daar weer
mooie werkjes van maken!

Groep 7-8
Donderdag 1 februari gaat groep 7/8
naar het Lariks van Vincent van
Gogh, het is het tweede bezoek van
het jouw school mijn school project.
Het duurt tot 15.00 uur, we zullen
dus rond half 4 pas terug zijn op
school. Mocht uw zoon/dochter
alleen terug naar huis mogen fietsen
dan dit graag doorgeven aan de
leerkracht. Anders fietsen alle
kinderen mee naar school terug.
Team op kraambezoek
Juf Sandra Poppen heeft een zoon
gekregen en daar gaan wij als team
dinsdagmiddag heen op
kraambezoek.
EHBO-Lessen
De kinderen zijn in de klas al druk
bezig met het lezen in het Ehbo
boek. Vrijdagmiddag is er weer een
les.
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