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BELANGRIJKE DATA 
 

16-03 Inleveren bestellijst 
Paasei-actie 

17-03 Werkochtend 
schoolplein 

19-03 Rapporten inleveren 

20-03 Koffie-uurtje 

20-03 Vergadering 
Oudervereniging 

21-03  Congres 
Kunskapsskolan 

27-03 Luizen hercontrole 

27-03 Info-ochtend én -
middag met betrekking 
tot 5 Gelijke Dagen 
Model. 

28-03 Directieberaad 

29-03 Witte Donderdagviering 

30-03 Alle kinderen vrij i.v.m. 
Goede Vrijdag 

02-04 Alle kinderen vrij i.v.m. 
Tweede Paasdag 

04-03 Eerste werkdag Sandra 
Poppen 

07-04 Juf Sandra Poppen jarig 

10-04 Koffie-uurtje 

17 t/m 19 april 
 Cito Eindtoets groep 8 

20-04 Koningsspelen 

23 en 24 april 
 Anneke afwezig i.v.m. 

directie 2-daagse 

 
 
VANUIT HET TEAM 
Paasviering 
Op donderdagmorgen 29 maart is er 
een paasviering in de kerk aan de dr. 
Nassualaan. 
Deze viering is om 9 uur. Voor het 
vervoer naar de kerk vragen wij de 
hulp van ouders. Uiteraard zijn alle 
ouders welkom om bij deze viering 
aanwezig te zijn. 
Kunt u meerijden dan horen we dat 
graag! 
Tussen de middag hebben we op 
school een paaslunch. Uw kind hoeft 
voor deze middag geen eigen brood 
mee te brengen. Wel vragen wij of 
alle kinderen die dag een bord, 
bestek en een eierdopje 
meebrengen van huis.  
Graag in een plastic tas. 
 
 
 
 
 

Paasviering (vervolg) 
Voor het vervoer naar de kerk kunt u 
zich aanmelden bij de 
groepsleerkrachten. We hopen dat 
veel ouders ons kunnen helpen. 
 
5 Gelijke Dagen Model 
In een aantal nieuwsbrieven hebt u 
al kunnen lezen dat de MR al 
geruime tijd bezig is om de 
schooltijden onder de loep te 
nemen. 
Na maanden van onderzoek en 
gesprekken tussen MR en het team 
kunnen wij u nu mededelen dat we 
erg enthousiast zijn over het 5 
Gelijke Dagen Model. 
Landelijk onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze schooltijden 
erg goed zijn voor leerlingen. 
Wij willen onze enthousiasme over 
de andere schooltijden graag met u 
delen. 
Daarom versturen we morgen een 
brief over het 5 Gelijke Dagen 
Model. 
Wilt u deze brief aandachtig lezen? 
 
Koffie-uurtje 
Dinsdagochtend 20 maart wordt er 
een koffie-uurtje georganiseerd. In 
dit koffie-uurtje wordt er gesproken 
over het 5 Gelijke Dagen Model. U 
kunt als ouder/verzorger dan uw 
vragen stellen en/of opmerkingen 
plaatsen.  
 
NL-Doet  
Afgelopen zaterdag hebben vader 
Bert (vader van Donne) moeder Kim 
met haar zonen Bryan en Jaimey  
heel erg goed geholpen om het 
schoolplein te verbeteren. 
Ouders en kinderen heel erg 
bedankt voor jullie bijdrage!!! 
 
Samen met ouders van de 
Regenboog is o.a. het volgende 
gedaan: 

 Afwatering nat gedeelte 

voorzien van drainaige  

 Grote picknicktafel geplaatst 

 Knikkerpotjes geplaatst 

 Frambozen struiken geplant 

 Keien voor waterpomp 

neergelegd 

 Boompalen geschild 

 Boompalen geplaatst voor 

duikelstangen 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 25 
 

15 maart 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Paasviering 
- 5 Gelijke Dagen 

Model 
- Koffie-uurtje 
- NL-Doet 
- Pleinaanpak 
- Paasei-actie 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 12:  19 en 20 maart 
Week 13:  28 maart 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 12:  19 en 21 maart 
Week 13:  26 – 27 – 29 
  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. 
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NL-Doet (vervolg) 

 Houtsnippers bij klimpalen  

 Koord gespannen bij de 

klimpalen zodat kinderen 

kunnen klimmen en klauteren 

 Grind voor afwatering gehaald 

en aangebracht 

We hebben, zoals u kunt lezen, heel 
veel werk verzet. 
Ondertussen hebben we gezellig met 
elkaar koffie gedronken en  lekkere 
koek gegeten. Als lunch was er verse 
soep met broodjes en tosties.  
 
Zoals we van tevoren al hadden 
verwacht is nog niet alles klaar. 
We gaan a.s. zaterdag weer verder 
met het werk. 
 
Pleinaanpak zaterdag 17 maart a.s. 
Omdat alle werkzaamheden vorige 
week zaterdag nog niet helemaal zijn 
afgerond gaan we zaterdag 17 maart 
verder. 
We zijn daarvoor op zoek naar 
ouders/verzorgers die willen helpen. 
Het is erg gezellig en leuk om samen 
het speelplein te verbeteren. Door 
uw hulp kunnen we voor uw kind 
een mooiere speelplek maken. 
U komt toch ook helpen? 
We starten om 10.00 uur en stoppen 
uiterlijk om 13.00 uur. 
 
 
Paasei-actie 
De intekenlijsten voor de Paasei-
actie kunnen tot en met morgen 
ingeleverd worden. De opbrengst 
komt helemaal ten goede aan 
activiteiten voor de leerlingen. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 en 3 
Schrijfdans en klimmen en 
klauteren 
Deze bewegingslessen zijn verplaatst 
van de woensdag naar de dinsdag. 
De kinderen van groep 3 mogen nu 
dus elke dinsdag en vrijdag hun 
gymkleding en gymschoenen 
meenemen. 
 
 
Palmpasen groep 1-2 en 3 
Op zondag 25 maart is het 
palmpasen.  

Hiermee wordt op Palmzondag, een 
week voor Pasen, de feestelijke 
intocht van Jezus in Jeruzalem 
herdacht. Men legde toen 
palmtakken op de weg, waar Jezus, 
gezeten op een ezel, overheen liep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het vastenproject hebben we 
nog meer extra aandacht voor de 
ander. Daarom gaan wij op vrijdag 
23 maart met de kinderen van de 
groepen 1-2 en 3 naar de Vijverhof 
aan de Vredeveldseweg om onze 
zelfgemaakte palmpaasstokken te 
overhandigen aan de bewoners. 
Voor deze ochtend zijn we op zoek 
naar een paar ouders die met ons 
mee kunnen om een groepje te 
begeleiden. We zullen rond 10:15 
van school vertrekken en rond 11:30 
weer op school zijn. 
 
Op donderdagmiddag 22 maart gaan 
wij vanaf 13:00 de palmpaasstokken 
versieren. We zoeken een aantal 
ouders die ons hierbij kunnen 
helpen. 
 
Groep 1-2  
We werken op dit moment nog 
rondom het thema ‘het ziekenhuis’. 
We vinden het erg leuk om in de 
ziekenhuishoek te spelen. We leren 
dat het ook heel belangrijk is om 
goed voor elkaar te zorgen.  
We maken mooie dokterstassen en 
knutselen een bed. Hierbij moeten 
we goed passen en meten! 
 

 
 
De schoolarts is aan het begin van de 
week ook bij ons in de klas geweest. 
Ze heeft veel dingen verteld en laten 
zien. We mochten in kleine groepjes 
op bezoek bij de schoolarts in onze 
ziekenhuishoek.  

 
 
 

 

 
Op woensdag zijn we gestart met 
Toneelpuzzels. Dan krijgen we 
bezoek in de klas van een vakdocent 
theater/drama. Met verschillende 
puzzelstukken proberen we steeds 
weer een nieuw verhaal te maken en 
te spelen. Het is erg leuk om te 
doen, de kinderen hebben veel 
fantasie! 
 
Groep 3 
We hebben weer een drukke week 
achter de rug! Maandag kwam, in 
het kader van ons thema, de 
schoolarts op bezoek. Ze heeft veel 
vertelt en laten zien. We mochten bij 
haar op bezoek in onze 
ziekenhuishoek. We hebben 2 
oogtestjes gedaan met gekke brillen 
en….. gelukkig kunnen we allemaal 
érg goed zien!  
 
We mochten ook allemaal naar ons 
eigen hart luisteren met de 
stethoscoop; dat was best wel raar 
om te horen! 
In de klas hebben we veel spullen 
staan die horen bij het thema. We 
zijn bezig om zelf woordkaartjes erbij 
te maken. 
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Groep 3 (vervolg) 
Op de woensdag hebben we al 2x 
bezoek gehad in de klas; een 
vakdocent theater/drama.  
Met verschillende puzzelstukken 
proberen we steeds weer een nieuw 
verhaal te maken en te spelen. Het is 
erg leuk om te doen, de kinderen 
hebben veel fantasie!  
 
Met veilig leren lezen zijn we deze 
week al in kern 8 gestart! We 
hebben het gehad over 
samenstellingen; 2 woorden die 
samen weer een nieuw woord 
vormen. Zoals voet + bal = voetbal. 
De kinderen kunnen zelf vast wel 
wat voorbeelden geven. 
 
We oefenen ook steeds meer met 
zelfstandig werken. Op die 
momenten mogen we bezig met 
onze weektaak. Eerst stond er nog 
niet zoveel op, maar dit wordt steeds 
verder uitgebreid. Deze week 
hebben we voor het eerst een 
opdracht erop staan die we helemaal 
zelf in moeten plannen. Het is af en 
toe best lastig hoor, maar het gaat 
steeds beter! 
 
Met rekenen zijn we op maandag en 
vrijdag bezig met blokkenbouwsels. 
Uit hoeveel blokken bestaat het 
bouwwerk? We zijn erachter 
gekomen dat je lang niet altijd alle 
blokken kunt zien, maar toch kunnen 
weten hoeveel blokken het 
bouwwerk heeft! Knap he? 
Wat we héél goed kunnen is het 
bouwen van een bouwwerk aan de 
hand van een plattegrond met 
hoogtegetallen. Wat is dat leuk om 
te doen!  

 

 
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag 
zijn we weer verder gegaan met het  
Unit-rekenen. Veel bewegen en 
spelletjes doen, waarbij we druk aan 
het rekenen zijn. We vinden het 
ontzettend leuk en leren ook heel 
veel van en met elkaar! 
 

 
 
 
Groep 4-5-6 
Topotoets groep5/6 
De kinderen van groep 5 en 6 
hebben op 23 maart toets “ 
Wateren”. 
Vorige week is het huiswerk 
meegeven en er is een mail 
gestuurd! 
Succes allemaal. 
 
Werkdag geruild juf Natatsja en juf 
Marieke 
Juf Natatsja werkt vrijdag 16 maart 
in de groep 4/5/6. Juf Marieke werkt 
hiervoor in de plaatst een keer op 
een dinsdag. 
 
 
KIJK UIT! LEESBACIL ACTIEF! 
In groep 4/5/6 zijn we sinds vandaag 
op zoek naar een leesbacil! 
We willen alleen maar lezen, lezen 
en nog eens lezen.. Juf Roelien van 
de bibliotheek vertelde dat ze 
gehoord heeft van een leesprofessor 
dat er in de krat met boeken die we 
gekregen hebben boeken zitten die 
waarschijnlijk besmet zijn met het 
leesbacil! Als je de leesbacil in een 
boek ontdekt is dat niet eens 
gevaarlijk! Je wil dan namelijk alleen 
maar lezen. Volgens deze professor 
wordt je dan heel slim. Je leert heel 
veel nieuwe woorden. 
 

 
 

In welk boek zit  
een leesbacil? 
Dat boek scoort 
hoog op de 
thermometer. 
Dat boek is dus 
een goed 
leebacil-boek! 
Een boek waar 

je niet ziek van wordt maar juist 
heerlijk van leert lezen!! 
 
We houden u op de hoogte welke 
boeken hoog scoren! Nou zijn we 
stil…want we gaan 
lezen…..ssssssstttttt. 
 
Groep 7-8  
 
Poëzie project 
Donderdagochtend is er een 
gastdocent geweest die uitleg heeft 
gegeven over de start van ons poëzie 
project. 
De kinderen gaan de komende 
weken aan de slag met het maken 
van allerlei gedichten en er gaat zelfs 
een gedicht verfilmd worden in de 
vorm van een stop motion filmpje. 
Bent u al benieuwd? 
 
Meester Nick 
Verder is volgende week vrijdag 
meester Nick voor het laatst. De 
kinderen gaan volgende week iets 
leuks maken en zullen er een leuke 
dag van maken, maar ook hebben ze 
nog een toets Engels op die dag! 
 
Ehbo 
Groep 7/8 heeft al een aantal lessen 
Ehbo gehad en het wordt inmiddels 
behoorlijk spannend. Vraagt u maar 
eens wat zij al hebben geleerd. 
 
Vijverhof 
Dinsdagochtend is de hele groep aan 
het wandelen geweest met de 
bewoners van de Vijverhof, het was 
geweldig. Jammer genoeg regende 
het, maar dit mocht het plezier niet 
drukken. In de Assercourant van 
Woensdag kunt u hele mooie foto's 
zien. Moeder Sylvia en moeder 
Marian zijn mee geweest. Dank jullie 
wel voor jullie inzet! 
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