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BELANGRIJKE DATA 
 

24/02 t/m 04/03 
 Voorjaarsvakantie 

03-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

06-03 Koffie-uurtje 

10-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

  

 
 
VANUIT HET TEAM 
Kerkbezoek 
Afgelopen dinsdag zijn we allemaal 
op bezoek geweest in de kerk bij 
Pastoor Tolboom. Pastoor Tolboom 
heeft van alles verteld en uitgelegd 
aan ons. We bedanken vader Jeroen, 
vader Azami en moeder Diane voor 
het vervoeren en begeleiden van de 
kinderen naar de kerk en terug naar 
school. Zonder hun hulp was het 
bezoek niet mogelijk geweest! 

 
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag 29 maart, dat is 
de donderdag in de Goede Week 
voor Pasen, gaan we weer naar de 
katholieke kerk aan de Nasualaan. 
Dan hebben we geen viering op 
school maar in de kerk. We weten nu 
hoe het in de kerk eruit ziet.  
Alle ouders zijn dan ook van harte 
uitgenodigd. Hierover komt in de 
volgende Nieuwsbrief meer 
informatie. 
 
Koffie-uurtje 
Dinsdag 6 maart is het volgende 
koffie-uurtje. Vanaf 09.00 uur zal 
een medewerker (of misschien wel 2 
medewerkers) van VaartWelzijn 
aanwezig zijn om te vertellen over 
VaartWelzijn. U kunt natuurlijk ook 
vragen stellen aan de medewerker. 
U bent allen van harte welkom. Het 
koffie-uurtje is van 08.30 uur tot 
09.30 uur. 
 
Cito-Eindtoets groep 8 
De Cito-Eindtoets voor groep 8 
leerlingen wordt afgenomen op 
dinsdag 17, woensdag 18 en 
donderdag 19 april. 
De toets is over het algemeen een 
hulpmiddel bij de keuze voor het 
voortgezet onderwijs  
 
 

Cito-Eindtoets groep 8 (vervolg) 
Het advies van de basisschool, de 
wens van de leerling, de ouders en 
de ontvangende school spelen een 
rol in de keuze van VO.  De Cito-toets 
is geen examen waarvoor een 
leerling kan slagen of zakken. Een 
leerling wordt gedurende de gehele 
basisschool gevolgd, waardoor al 
bekend is wat de mogelijkheden zijn 
van de leerling. Naast de 
toetsresultaten spelen ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, de 
werkhouding en inzet/concentratie 
een rol bij het bepalen van het 
vervolgonderwijs. In februari is voor 
de meeste kinderen én hun 
ouders/verzorgers al duidelijk naar 
welke vervolgschool het kind zal 
gaan. De Cito-toets dient dus alleen 
ter bevestiging.  
 
Kamp groep 7-8 
Alle ouders/verzorgers van de 
leerlingen van groep 7 en 8 hebben 
vanochtend een mailtje gekregen 
over het schoolkamp. De kinderen 
van groep 7 en 8 gaan woensdag 13 
juni tot en met vrijdag 15 juni naar 
25⁰ Noord Recreatie in 
Drouwenerveen. 
 
Schoolplein opknappen 
Zoals u gelezen heeft wordt ons 
schoolplein nog verder opgeknapt. 
Kirsten uit groep 8 vraagt, namens 
de leerlingeraad al een paar weken 
hulp voor twee zaterdagen. 
Hieronder ziet u opnieuw haar 
oproep! 
 

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 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 23 

 
22 februari 2018 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Kerkbezoek 
- Witte donderdag 
- Koffie-uurtje 
- Cito-eindtoets groep 

8 
- Kamp groep 7 en 8 
- Schoolplein 

opknappen 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 09: voorjaars- 
  vakantie 
Week 10:  5 en 6 maart 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 09:  voorjaars-  

vakantie 
Week 10:  5 en 6 maart 

 
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. 

 

http://www.vredeveldschool.nl/
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VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
 
Medezeggenschapsraad 
Op vrijdag 16 februari hebben wij 
een overleg gehad waarbij we oa. 
hebben gesproken over de PR, Social 
Media, de website van de 
Vredeveldschool en de schooltijden. 
 
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 
Deze week zijn de kind-ouder-
leerkrachtgesprekken geweest. De 
kleuters zijn helemaal trots dat ze 
hun portfolio aan hun ouders mogen 
laten zien en erover vertellen. En dat 
kunnen ze al heel goed. 
 
Afgelopen dinsdagochtend zijn we 
op bezoek geweest in de kerk. Wat 
heeft zo'n kerk een hoge toren en 
wat hebben de ramen  mooie 
kleurtjes. Iedereen was echt onder 
de indruk. Op school hebben we aan 
de hand van foto's  besproken wat 
we allemaal gezien hebben. 
 
Ons sportproject is nu bijna 
afgelopen. De kleuters hebben 
allemaal een mooie medaille 
gemaakt met een nummer 1 erop 
voor.....????....dat mochten ze zelf 
bedenken. Het was niet nodig dat 
dat voor een sport was. Je kunt ook 
nummer 1 zijn in snel je jas aan doen 
of een ander helpen met het open 
maken van de beker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3  
We werken sinds kort aan een eigen 
weektaak. We kunnen zo goed zien 
wat we allemaal gaan doen. We 
mogen zelf kiezen waarmee we 
beginnen. We kunnen elkaar al goed 
om hulp vragen en elkaar uitleg 
geven. 
 
Deze week is de laatste week van de 
olympische spelen. Met veel plezier 
hebben we aan dit thema gewerkt! 
We hebben zelfs ook schaatsen 
gekeken in de klas. Wat hebben we 
daar veel van geleerd! We zagen 
camera’s, het publiek, de tribune en 
natuurlijk de schaatsers uit 
verschillende landen. En bij de bel 
voor de laatste ronde hebben we de 
schaatsers heel hard aangemoedigd! 
Hebben jullie onze Sven Kramer ook 
al gezien? 

 
 
Groep 4-5-6 
Rekenen 
Bij rekenen hebben we de tafels 
geoefend. Groep 4 de tafel van 3. Zij 
moeten eind van het jaar de tafel 
van 2,3,4,5 en 10 van voor naar 
achter en door elkaar kunnen 
opzeggen. In de vakantie af en toe 
oefenen zou fijn zijn! 
Groep 5 moet de tafel van 6 en 8 
goed oefenen. Leerlingen die op 
groep 6 niveau rekenen (tafels) 
oefenen de tafel van 12! Deze week 
hebben we ook nog een tempotoets 
rekenen gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 (vervolg) 
Taal 
Bij taal zijn we aan de slag gegaan 
met weetteksten en verhaalteksten. 
Wat is het verschil eigenlijk en hoe 
schrijf je dan je tekst.In de mappen 
van de kinderen kunt u zien wat we 
geschreven hebben. Komt u kijken? 
 
KIKA flessenactie in de Vastentijd 

 
U heeft vorige week gelezen dat wij 
flessen sparen voor KIKA. De lege 

flessen leveren samen vast veel geld 

op. 
Helpt u ons mee! Heel erg bedankt 
alvast. 
 
 
Groep 7-8  
Afgelopen dinsdag zijn we naar de 
kerk geweest, de kinderen waren erg 
geinteressseerd. Pastoor Tolboom 
heeft ons veel laten zien en verteld. 
 
Alle gesprekken zijn geweest en de 
aanmeldingsformulieren van groep 8 
voor het VO gaan morgen op de 
post. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan we 
ons oriënteren op het aankomende 
kamp. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan wij 
met rekenen op een nieuwe manier 
aan het werk, nuja we zijn eigenlijk  
al een beetje begonnen. 
Deze week hebben we bijv. 
eierkoeken, voor het oefenen met 
breuken, gesneden en opgegeten. 
 
Onze narcissen die wij n.a.v. 
Asdonderdag hebben gepland, zijn al 
flink aan het bloeien. 
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