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BELANGRIJKE DATA 
 

16-02 Verjaardagsfeest juf 
Marieke en juf Natasja 
(groep 4 t/m 6) 

19-02 t/m 22-02 
Ouder-kind-leerkracht-

gesprekken 

20-02 Kerkbezoek 
 (alle groepen) 

24/02 t/m 04/03 
 Voorjaarsvakantie 

03-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

10-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Formatie volgend schooljaar 
Afgelopen dinsdagmiddag heeft 
Anneke een formatiegesprek gehad 
op het hoofdkantoor van stichting 
Primenius. 
We mogen en kunnen volgend 
schooljaar ook weer de gehele week 
met 4 klassen werken. Daar zijn we 
als team erg blij mee.Dat betekent 
dat we mooie kleine groepen 
hebben waarin we de kinderen heel 
veel individuele aandacht kunnen 
geven. Ook kunnen we op deze 
manier het unit-
onderwijs/gepersonaliseerd leren 
verder vorm geven. 
Verder is de stichting heel erg 
tevreden op de manier zoals wij met 
het onderwijs bezig zijn. Onze school 
is in meerdere opzichten een 
voorbeeld voor veel andere 
basisscholen binnen onze stichting. 
Dat is natuurlijk altijd erg fijn om te 
horen! 
 
Toekomstperspectief 
Stichting Primenius is heel erg 
tevreden over de ontwikkelingen op 
de Vredeveldschool. Andere 
basisscholen in Assen-Oost denken 
dat wij als kleine basisschool geen 
bestaansrecht hebben maar daar is 
gelukkig helemaal geen sprake van. 
Onze kleine school blijft, in 
tegenstelling tot de geruchten in 
Assen-Oost, gewoon bestaan!!! 
 
 
 

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 dinsdag 20 februari gaan we 
allemaal naar de kerk. Hiervoor 
vragen wij de hulp van ouders.  
Groep 1 en 2  om 09.00 uur. 
Groep 3           om 09.30 uur 
Groep 4-5-6    om 10.00 uur 
Groep 7-8       om 10.30 uur 
Kunt u dinsdag 20 februari 
meerijden met de auto (groep 1 t/m 
6)? Of als begeleider mee op de 
fiets bij groep 7/8??? 
Graag opgeven bij de 
groepsleerkracht van uw kind(eren). 
 

 
 
Vastenactie start 15 februari 
Volgens de katholieke traditie begint 
op de woensdag na carnaval de 
vasten/veertigdagen-tijd. Deze 
woensdag noemen we aswoensdag. 
We bereiden ons in die periode voor 
op het Paasfeest. We staan stil bij de 
verhalen van Jezus. Waarbij liefde en 
lijden sterk met elkaar verbonden 
zijn. 

 
Dit jaar valt de start van de 
vastentijd op woensdag 14 februari. 
Naast dat het die dag Valentijnsdag 
is, is het ook een stakingsdag. 
Daarom hebben wij vandaag een 
start gemaakt met de Vastentijd. 
 
 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 22 
 

16 februari 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Formatie volgend 

schooljaar 
- Toekomstperspectief 
- Kerkbezoek 
- As-woensdag 
- Unit-rekenen 
- Ouder-kind-

leerkracht gesprek 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 08: 21 februari 
Week 09: voorjaars- 
  vakantie 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 08:  19 t/m 21 febr. 
Week 09:  voorjaars-    
  vakantie 

 
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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Vastenactie (vervolg) 
We hebben onze vervelende 
gewoontes weggedaan en alvast een 
start gemaakt met het goede.  
 

 
 

 
  
In deze vastentijd is ons school-
thema:   
Extra aandacht voor de ander! 

 
Iedere groep kiest een eigen doel. 
Een doel waarbij we een ander, een 
andere instantie of een andere 
organisatie gaan helpen. 
 
Groep 1,2,3 maken volgende week 
een keus.  
 
Groep 4-5-6 gaat geld sparen voor 
KIKA. Donne bracht dit idee een 
aantal weken geleden naar voren. 
We willen lege flessen ophalen en 
het geld doneren we aan KIKA! U 
mag uw lege flessen aan de kinderen 
van groep 4-5-6 geven! Super groep 
4-5-6! 

 
Groep 7-8 helpt bij de Vijverhof. De 
kinderen van 7-8 gaan wandelen, 
koffie en theedrinken met de 
bewoners van de Vijverhof! Wat een 
geweldige en lieve actie. 
 
 
 
 
 

Unit-Rekenen 
In de bijlage van de nieuwsbrief van 
vorige week (is gisteren nog een keer 
verzonden) kunt u lezen dat wij na 
de voorjaarsvakantie starten met het 
unit-rekenen. Dat houdt in dat alle 
kinderen bepaalde rekenonderdelen 
op hun eigen niveau aangeboden 
krijgen. We doen dit op de 
dinsdagen, woensdagen en 
donderdagen. Dit doen we 
schoolbreed van 10.30 tot 11.30 uur. 
De bedoeling is dat u over een tijdje 
in de gelegenheid wordt gesteld om 
een kijkje te nemen bij het unit-
rekenen. De overige dagen 
(maandagen en vrijdagen) krijgen 
alle kinderen in hun eigen groep de 
overige rekenonderdelen 
aangeboden.  
 
Als het unit-rekenen goed 
geimplementeerd is gaan we 
bekijken welke vakken nog meer als 
unit-onderwijs kunnen worden 
weggezet. 
 
 
Ouder-kind-leerkrachtgesprek 
Alle ouders/verzorgers hebben een 
uitnodiging ontvangen met 
betrekking tot het ouder-kind-
leerkrachtgesprek. 
U wordt samen met uw kind in de 
gelegenheid gesteld om in gesprek 
te gaan met de groepsleerkracht(en) 
van uw kind(eren). 
We stellen het erg op prijs als uw 
kind ook bij het gesprek aanwezig 
is!!! 
Mocht u niet kunnen op het tijdstip 
waarop u bent ingedeeld dan kunt u 
natuurlijk zelf proberen te ruilen met 
een andere ouder/verzorger. Deze 
ruiling wel even doorgeven aan de 
desbetreffende groepsleerkracht(en) 
 
 

 
 
 
 
 

LEERLINGENRAAD 
 

Schoolplein: hulp gevraagd! 
Kirsten van groep 8 vraagt namens 
de leerlingraad het volgende: 

 

Vrijwilligerswerk 
Groen schoolplein 

Wij, de leerlingen en leerkrachten 
van de Regenboogschool en de 

Vredveldschool, zijn bezig met het 
maken van een groen schoolplein. 

Maar we hebben daarbij hulp nodig 
van de ouders van de Regenboog en 

de Vredeveldschool. 
Als u kunt helpen op 

 zaterdag  03 en 10 maart,  
dan zouden we heel erg er blij mee 
zijn. U kunt zich aanmelden bij juf 

Natasja of juf Marieke. 
Namens de leerlingraad van de 

Vredeveldschool; 
Groetjes van Kirsten 

 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
Medezeggenschapsraad 
Op vrijdag 16 februari hebben wij 
weer een overleg. 
 
Herhaalde 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  
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
 
 
Groep 3  
Afgelopen week hebben wij in groep 
3 het letterfeest gevierd. We hebben 
alle letters geleerd! We hebben 
heerlijke lettersoep gemaakt en 
gegeten, letterkoekjes gemaakt, een 
letterspeurtocht gedaan en een 
letterbingo. En natuurlijk een 
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medaille en letterdiploma mee naar 
huis! 
 

 
 

 
 

 
 
Groep 4-5-6 
Feest 
Bryan trakteerde afgelopen dinsdag. 
Vandaag vrijdag 16 februari is het de 
beurt aan juf Natasja en juf Marieke. 
Feestochtend in groep 4-5-6-! 
 
 
Vastenactie 

 
In deze vastentijd willen de kinderen 
van groep 4-5-6 geld sparen voor 
KIKA. We gaan lege flessen 
verzamelen en inleveren. 
De kinderen mogen bij familie, biren 
en bekenden vragen om lege flessen. 
We hopen dat alle ouders en 
kinderen van de andere groepen ook 
flessen bij ons inleveren. 
Heel erg bedankt alvast! 

 
 
 

Groep 7-8  
Aswoensdag/-donderdag 
Afgelopen donderdag hebben we as 
verbrand om zo onze slechte 
gewoonten en gedachten vrij te 
laten, om er iets levends en positiefs 
tegen over te stellen, hebben we 
deze as gebruikt om bolletjes te 
planten. 
 
Kerkbezoek 
Volgende week dinsdag gaan wij 
naar de kerk, in verband met de 40 
dagen vasten periode, in een 
eerdere mail heb ik gevraagd welke 
2 ouders met ons mee willen fietsen. 
Dit zal zijn van tien uur tot ongeveer 
half 12. 
Wie fietst er mee? 
 
Ouder-kind-leerkrachtgesprek 
Ik heb ook een mail rond gestuurd 
met daarin de tijden voor de ouder-
kind gesprekken. 
 
Aanmeldingsformulieren VO  
groep 8 
Denken de ouders/verzorgers van 
groep 8 ook aan de pasfoto, kopie id  
en het aanmeldingsformulier? 
Komt u dan ook even binnen wippen 
voor een handtekening? 
 
Vijverhof 
Vorige week zijn wij ook bij de 
Vijverhof geweest. De kinderen 
mochten in drie groepjes aan het 
werk, een groepje mocht ervaren 
hoe het gaat als je in een rolstoel zit 
en hoe je deze moet duwen, een 
ander groepje mocht als een 
slechtziende een parcoers lopen en 
het laatste groepje ging het gesprek 
aan met iemand van  de Vijverhof. 
Dit alles is bedoeld om het wandelen 
met de ouderen voor te bereiden. 
Binnenkort volgt hier een brief over. 
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