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BELANGRIJKE DATA 
 
 

09-02 Juf Natasja jarig 

09-02 Carnaval op school 

14-02 Aswoensdag 

14-02 Kinderen vrij i.v.m. 
stakingsdag! 

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

19-02 
t/m 
22-02 

Ouder-kind- 
leerkrachtgesprekken 

24/02 t/m 04/03 
 Voorjaarsvakantie 

03-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

10-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

 
 
 
VANUIT HET TEAM 
Koffie-uurtje 
Afgelopen maandag waren er 3 
moeders aanwezig op het koffie-
uurtje. Helaas heeft Karin Hoezen 
van VaartWelzijn haar bezoek aan dit 
koffie-uurtje moeten annuleren. Zij 
gaat binnenkort op een ander koffie-
uurtje in gesprek met onze 
ouders/verzorgers. 
We hebben de volgende zaken 
besproken: 

 Als er op school iets gebeurt 

waar u vraagtekens bij hebt gaat 

u in principe eerst met de 

groepsleerkracht in gesprek. 

 We leren de leerlingen van de 

Vredeveldschool om zich op een 

nette manier weerbaar te maken. 

Dat houdt o.a. in dat ze leren dat 

ze met bijv. de medeleerlingen 

en/of groepsleerkracht in 

gesprek kunnen gaan om aan te 

geven dat zij iets niet 

fijn/vervelend vinden. 

 Als het ’s ochtends regent is het 

verstandig om dan niet te vroeg 

op school aanwezig te zijn omdat 

de buitendeur om 08.20 uur 

open gaat.Vanaf 08.20 uur is 

iedereen van harte welkom. 

 Steeds meer leerlingen zijn    

keurig op tijd op school. Dat is 

voor iedereen erg plezierig. 

Verslag studiedag team / 
groepsdoorbrekend rekenen 
Gisteren hebben we een zeer 
zinvolle studiedag gehad onder 
begeleiding van Hanneke Oosting. Zij 
is onderwijsbegeleider. Zij begeleidt 
ons in het neerzetten van 
gepersonaliseerd leren. 
Gisteren hebben we het 
rekenonderwijs onder de loep 
genomen. Rekenonderwijs start al in 
groep 1. De kinderen leren dan 
getallen te herkennen, te benoemen, 
hoeveelheden te overzien, 
cijferreeksen te leggen, enz. enz. 
Omdat de ontwikkeling van ieder 
kind anders verloopt stappen we af 
van het leerstofjaarklassensysteem. 
Dit betekent dat we nog meer naar 
het individuele kind kijken. Wat 
heeft dit kind op dit moment van de 
leerkracht nodig. Dat kan per kind 
dus heel verschillend zijn. We 
hebben gisteren voor het rekenen 
het unit-rekenen uitgewerkt. De 
kinderen (groep 3 t/m 8) worden 
vanaf de voorjaarsvakantie 
ingedeeld op hun onderwijsbehoefte 
m.b.t. rekenen.  
Het is dus groepsdoorbrekend. Hoe 
dit precies werkt kunt u lezen in de 
meegestuurde bijlage. 
We zijn ervan overtuigd dat we op 
deze wijze nog meer tegemoet 
kunnen komen aan de behoefte van 
ieder kind. 
In maart/april gaan we 
kijkmomenten organiseren zodat u 
zelf kunt zien hoe het in de praktijk 
werkt. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 21 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Koffie-uurtje 
- Verslag studiedag 
- Carnaval  
- Naschoolse 

Activiteiten Assen 
- Kerkbezoek 
- Vastenactie 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 07: 12 en 13 febr. 
Week 08: 21 februari 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 07:  12 t/m 14 febr. 
Week 08:  19 t/m 21 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. 
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Carnaval 
Vrijdag 09 februari 2018 vieren wij, 
zoals al eerder gemeld, Carnaval op 
school. Het thema is “Olympische 
Spelen”. Alle kinderen en 
leerkrachten mogen ’s ochtends 
verkleed op school komen. We gaan 
er een heel leuke ochtend/dag van 
maken! 
 
Naschoolse Activiteiten Assen 
Vanaf 19 maart 2018 worden er 
weer allerlei leuke naschoolse 
activiteiten georganiseerd voor 
leerlingen van de basisscholen en 
ook enkele activiteiten voor peuters. 
U kunt uw kind(eren) inschrijven 
vanaf zaterdag 17 februari. Dit kan 
via de website nsa-assen.nl  
De leerlingen van de 
Vredeveldschool mogen één 
activiteit (zijn vaak meerdere 
bijeenkomsten) helemaal gratis 
bijwonen. Voor de andere 
activiteiten wordt er 1 euro per 
middag gerekend. 

 
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 maart 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 maart 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. De 
kinderen van onze school zijn dan 
vrij. Daarom vieren wij aswoensdag 
op donderdag 15 februari. We 
verbranden die dag tekeningen en 
teksten met daarop dingen die we 
niet zo leuk vinden van ons zelf. We 
willen tijdens deze vasten namelijk 
onze beste kant versterken! 
Als Vastenactieproject hebben wij 
als school dit jaar gekozen voor het 
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. 
Wat die doelen zijn kunt u volgende 
week lezen in de Nieuwsbrief! 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Afgelopen dinsdag is er een 
bijeenkomst geweest van de 
leerlingenraad. 
Dit keer waren de volgende 
leerlingen aanwezig: 
Kirsten, Armando, Emma, Miklós, 
Bryan en Nûr. 
De volgende punten zijn besproken: 

 Punten van vorige vergadering  

- Overleg Regenboog over 

buitenspelen en parkeren 

- Kooklessen en techniek 

 Bijeenkomst schoolplein 

afvaardiging Vredeveldschool en 

Regenboog. 

 
 

LEERLINGENRAAD (vervolg) 
 
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 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Afgelopen dinsdag hebben we een 
gezellig feest gehad samen met de 
kinderen van groep 3. We vierden de 
verjaardag van juf Carla en juf 
Malon. Samen waren ze wel 93 jaar; 
dat waren veel kaarsjes op de taart 
zeg! We hebben de hele dag leuke 
dingen gedaan; spelletjes gespeeld, 
cakejes versierd, buiten gespeeld; 
het was een geslaagde dag! 
Aan het eind van de dag hebben we, 
samen met de andere groepen, het 
thema ‘de ruimte’ afgesloten. We 
hebben onze portfolio’s laten zien en 
een mooi lied gezongen! 
 
Morgen hebben we weer een leuke 
dag. Carnaval en de start van onze 
nieuwe thema; de Olympische 
(winter)spelen. Als u nog leuke 
spulletjes heeft die bij het thema 
passen, mogen de kinderen dit 
natuurlijk meenemen naar school! 
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Groep 4-5-6 
 
 
Afsluiting thema Onze Planeet 
 

                
 
Op de foto’s zien we presentaties 
van de afsluiting van ons thema. De 
hele school heeft geluisterd en 
gekeken naar de elkaars ervaringen 
en nieuwe kennis over Onze Planeet. 

     
 
En op het laatst kregen we allemaal; 
Een raketje! Deze bracht ons helaas 
niet in een baan om de aarde, maar 
was wel erg lekker!  

 
 
Verjaardag juf Natatsja en juf 
Marieke 
Op vrijdagmorgen 16 februari vieren 
juf Natasja. De kinderen mogen die 
ochtend ook hun gymspullen 
meebrengen. 
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