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Wat staat er o.a. in deze
nieuwsbrief:
 Belangrijke data
 Vanuit het team
Welkom nieuwe
leerling
Studiedag 07 februari
Staking 14 februari
Ouderhulp gevraagd
Carnaval en
Olympische spelen
Koffie-uurtje
 Leerlingenraad
 Vanuit de geledingen
 Nieuws uit de groepen

Aanwezigheid
MIB-er en locatiedirecteur:
MIB-er juf Lia
Week 06 : 07 februari
Week 07 : 12-13 februari
Locatiedirecteur juf Anneke
Week 06: 05 t/m 07 febr.
Week 07: 12 en 13 febr.

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.

05-02
06-02
06-02

Koffie-uurtje
Juf Malon jarig
Verjaardagsfeest juf
Malon en juf Carla
(groep 1 t/m 3)

07-02

Alle leerlingen vrij
i.v.m. studiedag
leerkrachten

07-02
09-02
14-02
14-02

Juf Natasja jarig
Carnaval op school
Aswoensdag
Kinderen vrij i.v.m.
stakingsdag!
Verjaardagsfeest juf
Marieke en juf Natasja
(groep 4 t/m 6)
Ouder-kindleerkrachtgesprekken

16-02

19-02
t/m
22-02
24/02 t/m 04/03
Voorjaarsvakantie
10-03 NL-doet!
Vrijwilligersdag

VANUIT HET TEAM
Welkom nieuwe leerling
Woensdag 24 januari jl. is Djazzlynn
Magermans 4 jaar geworden. Ze is
nu officieel leerling van de
Vredeveldschool. We wensen haar
heel veel plezier en succes toe op de
Vredeveldschool.
Studiedag woensdag 07 februari
2018
Woensdag 07 februari zijn alle
leerlingen van de Vredeveldschool
vrij i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten. Tijdens deze studiedag
gaan de leerkrachten praktisch aan
de slag met het neerzetten van
gepersonaliseerd onderwijs. De
rekenentoetsen van Cito zijn dan
geanalyseerd en we gaan met elkaar
bekijken welke onderwijsbehoefte
ieder kind heeft met betrekking tot
rekenen . Dit gaan we in de weken er
na in de praktijk neerzetten.

Staking woensdag 14 februari 2018
Gisteren hebben alle ouders bericht
vanuit de stichting gehad m.b.t. de
staking op woensdag 14 februari a.s.
Alle scholen van stichting Primenius
gaan woensdag 14 februari staken.
Dit is wederom een signaal dat er in
het onderwijs echt iets moet
veranderen willen onze
(toekomstige) leerlingen goed
onderwijs blijven bieden. Alle
kinderen zijn daarom woensdag 14
februari vrij.
Ouderhulp gevraagd
We zijn op zoek naar ouders die ons
kunnen helpen met het omzomen
van tafelkleedjes. Deze tafelkleedjes
worden gebruikt voor de viertafels.
Mocht u ons binnenkort kunnen
helpen dan kunt u zich opgeven bij
juf Marieke of juf Elise. We hopen op
voldoende hulp!

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!

Koffie-uurtje
Maandag 05 februari wordt er weer
een koffie-uurtje georganiseerd. Dit
keer zal een medewerker van
VaartWelzijn aanwezig zijn om jullie
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wensen met betrekking tot een
gezelliger en leefbare wijk aan te
horen. Dit sluit mooi aan op het
vorige koffie-uurtje. Het koffie-uurtje
begint om 08.30 uur. U bent allen
van harte uitgenodigd.

LEERLINGENRAAD
Dinsdag 06 februari zal de volgende
leerlingenraad plaatsvinden. In de
volgende nieuwsbrief kunt u lezen
wat er aan de orde is geweest.

VANUIT DE GELEDINGEN
Medezeggenschapsraad
De eerstvolgende bijeenkomst is op
vrijdag 23 februari.
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:
Maureen (moeder Kirsten), Marian
(moeder Bianne), juf Elise en juf
Malon

komen kijken die de kinderen
helemaal zelf hebben bedacht! De
voorstelling duurt ongeveer 5
minuutjes.
We zijn alweer aan het werk in kern
6, wat gaan we snel zeg!
Er komen nog steeds meer letters
bij. Sommige letters klinken
helemaal hetzelfde, maar schrijf je
toch anders; zoals de ei van geit en
de ij van ijs. Of de ou van hout en de
au van pauw. Dat is best lastig!
Volgende week donderdagmiddag
hebben we een feestje.
Dan sluiten we namelijk kern 6
helemaal af en hebben we alle
letters geleerd. Dat moet wel
gevierd worden natuurlijk….. en
daarom hebben we een letterfeest!
De kinderen hoeven donderdag niets
voor de lunch mee te nemen. De
juffen verzorgen de letterlunch!

Tijdens de rekenles doen we veel
actieve dingen. Zo hebben we een
rekenbal. Met deze bal doen we
allerlei spelletjes die te maken
hebben met rekenen. Zo tellen we
met sprongen van 2, 3,4 5,
10......vanaf een willekeruig getal.
Een aantal kinderen tellen zelfs al
met sprongen van bijv. 15. De bal
geeft aan wie er aan de beurt is; op
het bord noteren we dan de
sprongen: bijvoorbeeld; 50-55-6065. Voor groep 5/6 gebruiken we
hogere getallen om mee te starten.

Volgende week lijkt het sowieso wel
een feestweek. Dinsdag 6 februari
vieren juf Carla en juf Malon samen
hun verjaardag met groep 1-2 en
groep 3.
Donderdag het letterfeest en vrijdag
vieren we carnaval! We gaan er een
leuke week van maken samen!

VANUIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Deze week zijn we nog weer druk
bezig geweest rondom het thema de
ruimte. We knutselen heel mooie
astronauten! Komt u ze een keer
bekijken?
Volgende week hebben we een
feestje in de klas. Dinsdag 6 februari
is juf Malon jarig. Aangezien juf Carla
in de vakantie jarig is, zullen ze
aanstaande dinsdag samen hun
verjaardag vieren voor groep 1,2 en
groep 3. We gaan er een heel
gezellige dag van maken samen!

Groep 3
Dinsdagmiddag sluiten we het thema
over de ruimte af. Om 14:45 mogen
de ouders, broertjes en zusjes in
onze klas naar een voorstelling

Groep 4-5-6
Rekenen
We hebben maandag gerekend met
kilo's en grammen. Schatten, wegen,
checken en uitrekenen hoeveel kilo
(groep 4, 5, 6) of gram (groep 5/6)
zat je er schattend vanaf?
En als je weet hoeveel kilo je weegt
hoeveel gram is dat dan?
We hebben daarna ook nog veel
materialen uit het lokaal gewogen,
eerst schatten en daarna wegen. Het
was een actieve rekenles.

Spelling
Deze week hebben we de kikkerregel
en de ezelregel herhaald. Voor groep
4 zijn er uiteraard andere woorden
die we dan die voor groep 5 of 6.
Maar we kunnen wel de regel aan
elkaar uitleggen. En de regel is lastig.
Weet u het nog; bomen of bommen,
taken of takken.

Verjaardag juf Natasja en juf
Marieke
Op vrijdag 16 februari vieren juf
Natasja en juf Marieke hun
verjaardag!
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