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BELANGRIJKE DATA 
 

10-03 NL-doet! 
Vrijwilligersdag  

16-03 Inleveren bestellijst 
Paasei-actie 

19-03 Rapporten inleveren 

20-03 Vergadering 
Oudervereniging 

21-03  Congres 
Kunskapsskolan 

27-03 Luizen hercontrole 

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 
NL doet….. Helpt u mee? 
Aanstaande zaterdag gaan we samen 
met de Regenboog het schoolplein 
aanpakken. Althans we maken een 
mooie start. 
Komt u ons helpen? 
Om 10 uur beginnen we! 
U kunt zich aanmelden bij juf 
Marieke of gewoon aanstaande 
zaterdag komen  om 10 uur op het 
schoolplein! 
 
Bedankt juf Marian 
Vanaf begin november 2017 tot en 
met de voorjaarsvakantie heeft juf 
Marian als onderwijsassistent bij ons 
op school gewerkt. 
We hebben haar voor de 
voorjaarsvakantie bedankt voor haar 
waardevolle en enthousiaste inzet. 
Als u haar nu op school ziet dan is zij 
weer “gewoon moeder” en dus geen 
juf meer. 
Marian, bedankt voor jouw inzet! 
 
 
 
 
 

EHBO… hulp gevraagd! 
De leerlingen van groep 6/7/8 
krijgen iedere vrijdagmiddag en nog 
3 andere dagdelen EHBO-lessen. 
Jenny Wever van EHBO-Assen 
onderwijst de leerlingen van de 
Vredeveldschool al vele jaren. Nu is 
echter haar vrijwilligster niet meer 
beschikbaar. Ze zit nu “met de 
handen in het haar….” 
We zijn dus met spoed op zoek naar 
iemand die een EHBO-diploma heeft 
en het leuk vindt om Jenny te 
ondersteunen. We hebben iedere 
vrijdagmiddag van 12.45 uur tot 
14.45 uur EHBO.  
Komt u ons helpen? Of weet u 
iemand die kan komen helpen? Dit 
mag ook een oud-leerling (met 
EHBO-diploma)  zijn van de 
Vredeveldschool 
Graag opgeven bij juf Sandra 
Kemkers. 
 
Kunskapsskolan 
We zijn op de Vredeveldschool druk 
bezig om het gepersonaliseerd leren 
steeds verder vorm te geven. Nu zijn 
we in aanraking gekomen met 
KUNSKAPSSKOLAN. 
 
Meer en meer scholen zijn bezig om 
hun onderwijs te personaliseren en 
daardoor beter af te stemmen op de 
mogelijkheden van hun leerlingen. 
Het van oorsprong Zweedse 
onderwijsconcept Kunskapsskolan is 
één van de vele manieren om 
gepersonaliseerd onderwijs vorm te 
geven.  
Kunskapsskolan Education is een 
Zweeds onderwijsconcept dat 
onderwijs op een andere manier 
vormgeeft: namelijk dat leerlingen 
allemaal op een ander tempo en op 
een verschillende manier leren.  
 
Ieder jaar organiseert 
Kunskapsskolan Nederland een 
congres en kunnen we  kennis 
maken met hun visie op 
gepersonaliseerd onderwijs. 
Namens de Vredeveldschool gaan 
met juf Marieke, juf Natasja, juf 
Malon, juf Lia en juf Anneke naar het 
congres op woensdag 21 maart 2018 
in Utrecht. 
 
Voor groep 4/5/6 zal goede 
vervanging geregeld worden. 
 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 23 

 

08 maart 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- NL Doet 
- Bedankt juf Marian 
- Kunskapsskolan 
- Start werk-

zaamheden juf 
Sandra Poppen 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 11:  afwezig 
Week 12:  19 en 20 maart 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 11:  12 t/m 14 maart 
Week 12:  19 en 20 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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Start werkzaamheden juf Sandra 
Poppen 
Op woensdag 4 april start juf Sandra 
Poppen weer haar werkzaamheden. 
Ze heeft een benoeming op de 
Vredeveldschool van drie dagen in 
de week maar ze neemt nog 1 dag 
ouderschapsverlof op. 
Ze werkt vanaf 9 april tot aan 
december 2018 daarom  2 dagen in 
de week. 
 
Dat betekent concreet dat vanaf 
maandag 9 april juf Sandra Kemkers 
op de maandag, dinsdag en vrijdag 
gaat werken in groep 7 en 8 en juf 
Sandra Poppen op de woensdag en 
donderdag. 
 
Schoolfruit 
Moeder Sylvia en moeder Kim 
verzorgen iedere week op de 
woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend het schoolfruit voor 
alle leerlingen. Soms krijgen ze daar 
hulp bij van een andere hulpvaardige 
moeder. 
Moeders bedankt voor jullie hulp!!!  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De Paasei-actie is afgelopen dinsdag 
van start gegaan. De opbrengst van 
de actie komt ten goede aan 
activiteiten voor de leerlingen van de 
Vredeveldschool. 
 
Medezeggenschapsraad 
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  
 
De medezeggenschapsraad is aan 
het onderzoeken of het “5 gelijke 
dagen model” voor onze leerlingen 
geschikt is. 
Binnenkort zal er een 
informatiemoment georganiseerd 
worden door de directie om één en 
ander met u te delen. 
 
 

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Deze week zijn we gestart met het 
thema “Helpende handen”. De 
kleuters leren alles over de dokter 
die zieken helpt om beter te worden. 
Op het leerplein is een ziekenhuis 
gebouwd. Er is een wachtkamer, 
waar de dokter de patiënt kan 
onderzoeken. Ook is er een 
kinderenafdeling met twee bedden, 
waar zieken verpleegd worden. Maar 
met een prikje en een verbandje zijn 
ze weer snel beter. Laat dat maar 
aan onze dokters over!  
We leren heel veel nieuwe woorden 
zoals de brancard, de rolstoel, de 
spuit, het ziekenhuisbed, de 
ambulance. Welk woord is lang en 
welk is kort? 
De kleuters zijn heel enthousiast en 
kunnen niet wachten om in de 
nieuwe hoek te spelen. 

 
 
Groep 3  
We hebben afgelopen woensdag 
onze eerste les over toneelpuzzels 
gehad. Wat een leerzame en leuke 
les was het waarbij we hebben 
geleerd hoe je met wie, waar en wat 
een verhaal kunt maken. De 
komende woensdagen krijgen we 
nog 2 toneel lessen over de 
toneelpuzzels.  
 
We zijn begonnen aan een nieuw 
thema: de dokter! Daarbij leren we 
nieuwe woorden en ook hoe we die 
moeten schrijven. Als de kinderen 
thuis materialen hebben rondom dit 
thema mogen ze dit natuurlijk 
meenemen naar school. 
 
Deze week zijn we ook gestart met 
het rekenen in units. Samen met de 
kindere van groep 4 hebben we al 
heel wat leuke spelletjes gespeeld. 
Met sommen en getallen rennen in 
de speelzaal en een reken-spel 
circuit in de klas. En naast het 

rekenen zijn we ook super aan het 
samenwerken en leren we van 
elkaar! 
 
Groep 4-5-6 
Paaseieren verkoop 
Voor de Ov gaan we paaseitjes 
verkopen. De opbrengst van deze 
actie komt is voor de OV. De OV kan 
hiermee weer van alles voor de 
leerlringen organiseren! 
 
Vastenactieproject 
Wat hebben we al veel flessen voor 
ons vastenactiedoel: Kika! 
Vanaf volgende week gaan we de 
flessen inleveren. U kunt nog steeds 
meesparen en de flessen bij ons 
inleveren! 
 
Thema Helpen de handen 
Na de voorjaarsvakantie zijn we 
begonnen met thema “Helpende 
Handjes”. Binnen dit thema gaan we 
kijken naar de helpende beroepen. 
We denken aan het werk van de 
doktoren, de brandweermannen en 
het ambulancepersonee;. 
Onze leerdoelen passen we ook aan 
het thema. 
Komt u een kijkje nemen in de klas? 

 
 
 
Groep 7-8  
Huiswerk 
De kinderen van groep 7/8 krijgen nu 
wat meer huiswerk mee. Zo moet er 
nu thuis geoefend worden voor de 
topotoets, het woordenschat dictee 
en voor de romeinse cijfers. Dit doen 
we ter voorbereiding op het 
Voortgezet Onderwijs. 
 
Paasei-actie 
Ook heeft iedereen een formulier 
meegekregen om paaseitjes te 
verkopen, deze graag 12 maart weer 
mee naar school. ( met het geld 
natuurlijk) 
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Poëzie project 
Binnenkort gaat onze groep 
beginnen aan een poëzie project, er 
komt daarvoor een gastdocent in de 
klas. 
 
Project Ouderen Vijverhof/Thema 
Helpende handen 
Dinsdag 13 maart gaat de hele groep 
weer naar de Vijverhof om daar te 
wandelen met de ouderen. Als 
afsluiting van die ochtend is er nog 
een verassing. 
 
Witte Donderdagviering 
Misschien nog een beetje vroeg, 
maar donderdag 29 maart hebben 
we hulp nodig tijdens het fietsen 
naar de kerk. We hebben dan de 
witte donderdag viering. Wie wil er 
dan mee fietsen? 
 
Social Schools 
Kijkt u ook vooral op social schools, 
daar staan nieuwe foto's over het 
werken met Romeinse cijfers. 
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