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BELANGRIJKE DATA 
 

23-03 Laatste werkdag 
meester Nick 

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 

04-04 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 Witte Donderdag 
Zoals u gelezen heeft, hebben we 
een paasviering op Witte Donderdag 
(29-03) om 9.00 uur in de kerk. 
We hebben nog niet genoeg 
aanmeldingen voor het vervoer van 
de kinderen van groep 1-5. 
Voor de viering bent u van harte 
uitgenodigd.  
Even in het kort: 

 Kunt u meerijden, dan kunt u 
zich aanmelden bij de 
leerkracht. 

 In de kerk worden er foto’s 
gemaakt door Marian van der 
Werf. U kunt deze foto’s op de 
website vinden. Daarom een 
vriendelijke verzoek om zelf 
geen foto’s te maken. 

 
Om 12 uur hebben de kinderen een 
paaslunch op school.  
 
Het zou fijn zijn als alle kinderen een 
bord, bestek en een eierdopje 
meebrengen. Het liefst in een aparte 
plastictas met naam.  

 

Koffie-uurtje 
Afgelopen dinsdagmorgen hebben 
we een koffie-uurtje gehad. Er waren 
7 ouders aanwezig. Ook intern 
begeleider Lia is aangeschoven. 
De volgende onderwerpen zijn ter 
tafel gebracht: 

 Het 5 Gelijke Dagen Model. De 
aanwezige ouders zijn (erg) 
positief over de verandering 
van schooluren. De bedoeling is 
dat de verandering bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar zal 
gaan plaatsvinden. 

 Congres Kunskapsskolan: 
Kunskapsskolan is een concept 
waarin het gepersonaliseerd 
leren centraal staat. 

 Unit-Rekenen: Met rekenen 
denken/spreken we niet meer 
in groepen/klassen maar kijken 
we wat ieder kind nodig is per 
onderdeel. Deze kinderen 
clusteren we dan voor een 
aantal weken. We werken dus 
groepsdoorbrekend. 

 Schoolschoonmaak: de ouders, 
kinderen en het team zijn niet 
tevreden over de 
schoolschoonmaak. Anneke 
meldt dit ieder overlegmoment 
met schoonmaakbedrijf en 
gemeente. We gaan de 
Oudervereniging en de MR 
vragen of zij een klacht bij de 
gemeente willen indienen 
namens de school. 

 Kinderen van andere school 
vertonen vaak gevaarljk gedrag 
bij de centrale trap. Anneke 
neemt dit mee naar de directie 
van de andere school. 

 
Congres Kunskapsskolan 
Afgelopen woensdag zijn we met 
een gedeelte van het team naar 
Utrecht gegaan voor een congres. 
We hebben daar o.a.lezingen 
gevolgd over: 

 Starten vanuit een heldere visie 

 Integraal transformeren 

 Samen dromen, durven en 
doen. 

 
We hebben veel informatie 
opgedaan die we goed kunnen 
gebruiken in onze school. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 26 
 

22  maart 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Paasviering 
- Koffie-uurtje 
- Congres 

Kunskapsskolan 
- Afscheid meester 

Nick 
- Schoolplein 
- Zand- en watertafel 
- Het 5 Gelijke dagen 

model 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 13: 28 maart 
Week 14: 03 april 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 13: 26-27-29 mrt.  
Week 14: 03-04 april 

 
 
 
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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Afscheid meester Nick 
Vrijdag 23 maart is de laatste 
werkdag van meester Nick bij ons op 
school. Hij heeft vanaf de 
herfstvakantie bij ons in groep 7/8 
gewerkt omdat juf Sandra Poppen 
met zwangerschapsverlof is. 
Ook heeft meester Nick de 
gymlessen van groep 3 t/m 8 
verzorgd. We gaan hem vrijdag 23 
maart bedanken voor zijn inzet voor 
onze leerlingen en onze school. 
We wensen hem heel veel succes en 
plezier bij zijn nieuwe 
werkzaamheden. 
 
Schoolplein 
Een aantal ouders van de Regenboog 
heeft afgelopen zaterdag ons 
gezamenlijke schoolplein voorzien 
van duikelstangen. De kinderen 
hebben daar deze week al heel veel 
gebruik van gemaakt. De pergola 
boven de zandbak wordt binnenkort 
gerealiseerd. Ook zal de waterpomp 
binnenkort geinstalleerd worden. 
 
Nieuwe zand-en watertafel op 
leerplein 
Op het leerplein van de onderbouw 
is deze week de zand- en watertafel 
in elkaar gezet. De kinderen kunnen 
binnenkort ook op het leerplein met 
zand spelen en ontdekkingen doen. 
 
Het 5 Gelijke Dagen Model 
Afgelopen week heeft iedereen een 
brief ontvangen m.b.t. het 5 Gelijke 
Dagen Model. 
Dinsdag 27 maart a.s. krijgt u tijdens 
de ouderbijeenkomsten informatie 
over dit model en kunt u uw 
(eventuele) vragen stellen. De 
bijeenkomsten starten om 08.30 uur 
en om 14.00 uur.  
  
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Afgelopen week ging de vergadering 
niet door. 
Er komt zsm een nieuwe datum. De 
OV verzorgt de Paaslunch op Witte 
Donderdag. 
Het zou fijn zijn als alle kinderen een 
bord, bestek en een eierdopje 
meebrengen. Het liefst in een aparte 
plastictas met naam. 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Op vrijdag 6 april hebben wij weer 
een overleg. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Toneellessen 
Afgelopen woensdag heeft meester 
Bert voor de laatste keer een 
toneelles gegeven. Met behulp van 
puzzelstukjes uit de toneelkist 
hebben we een verhaal gemaakt. Dit 
keer ging het over een bos waar 
eekhoorns woonden. De wandelaars 
maakten met hun telefoons foto’s. 
Maar per ongeluk lieten ze hun 
telefoons in het bos liggen en toen 
konden de eekhoorns deze 
gebruiken….dat was gek. 
 
 
Palmpasenstok 
Vanmiddag hebben we onze 
Palmpasenstok afgemaakt. 
Leerlingen van groep 7 en 8 hebben 
ons geholpen. Morgen gaan we de 
stokken naar de bewoners van de 
Vijverhof brengen. Zo hebben we 
allen, of je nu jong of oud bent,  
‘extra aandacht voor elkaar’. Dat is 
ons thema van ons Vastenproject. 
 
 
 
Groep 3  
Weektaak 
De kinderen van groep 3 werken al 
steeds zelfstandiger aan 
verschillende opdrachten. We 
werken nu sinds enkele weken met 
een weektaak en wat gaat dat al 
goed! 
 
Woorden Veilig Leren Lezen 
We hebben nu alle woorden van de 
methode Veilig leren lezen geleerd. 
De laaste woorden die we hebben 
geleerd zijn: schip, ring, bank en 
licht. En daar horen best lastige 
letters bij: sch, ng, nk, ch. 
 
Toneelpuzzels 
Gisteren was alweer de laatste les 
van de toneelpuzzels. We hebben 
mooie verhalen nagespeeld over een 
vos, een restaurant en een 
palmpaasstok! 
 
 

Groep 3 (vervolg) 
Palmpasen 
We hebben vandaag met de groepen 
1 t/m 4 de palmpaasstokken 
versierd. Wat zijn ze mooi 
geworden! Een paar kinderen van 
groep 7-8 hebben ons geholpen met 
het begeleiden van de groepjes 
tijdens het versieren. Morgen gaan 
we de palmpaasstokken naar de 
Vijverhof brengen. Zo hebben we 
allen, of je nu jong of oud bent,  
‘extra aandacht voor elkaar’. Dat is 
ons thema van ons Vastenproject. 
Fijn dat er 3 moeders zijn die met 
ons mee willen lopen en een groepje 
willen begeleiden! 
 
Uitstapje Duurzaamheidscentrum 
Aanstaande woensdag 28 maart 
hebben wij een les bij het 
duurzaamheidscentrum in Assen: 
gemekker en gepiep! 
We zoeken een ouder die ons kan 
brengen en halen. Natuurlijk mag 
deze ouder ook met ons mee! We 
vertrekken om 08:30 uur van school. 
We houden daar pauze en willen 
graag om 10:15 uur weer opgehaald 
worden. Welke ouder kan ons 
hierbij helpen? 
 
Groep 4-5-6 
Flessenactie voor KIKA 
Het gaat goed met de flessenactie 
voor KIKA, ons vastenproject. 
U kunt uw flessen nog tot 
aanstaande dinsdag inleveren bij 
groep 4/5/6!  Op de thermometer op 
het leerplein beneden en in onze 
klas kunt u ons gespaarde bedrag 
volgen. 

 
 
Helpende Handen 
We zijn in deze periode nog steeds 
bezig met het thema “Helpende 
handen”. We leren nieuwe woorden 
die bij dit thema passen en we 
praten over hoe het vroeger was. 
Vroeger hielpen de kinderen 
bijvoorbeeld ook mee om het gezin 
draaiende te houden. Kinderarbeid is 
tegenwoordig in Nederland 
verboden, gelukkig. Groep 5/6 weet 
hoe dit zo is gekomen. 
 

http://www.vredeveldschool.nl/


 

Vredeveldschool- Tuinstraat 5e  – 9404 KK - Assen- www.vredeveldschool.nl 

Spelling:  
We oefenen onze eigen categorieën 
met spelling. Dit heet portfoliowerk. 
Vraagt u maar eens aan de kinderen 
hoe dit werkt! In de klas kunt u ook 
zien hoe hard we daar aan werken!  
 
Groep 7-8  
Wandeling met ouderen Vijverhof 
Twee kinderen van groep 7/8 
hebben afgelopen dinsdag voor de 
eerste keer meegewandeld met de 
bewoners van de vijverhof. Het was 
een heel bijzondere activiteit waar 
de kinderen maar ook de ouderen 
erg van hebben genoten. Beide 
kinderen van groep 7 en 8 hebben 
gezellig gewandeld, gepraat en 
"koffie" gedronken met de ouderen. 
Het is de bedoeling dat om de week 
op de dinsdag twee kinderen (steeds 
andere kinderen) meelopen met de 
ouderen. We doen dat in het kader 
van "Extra zorg voor een ander". 
Moeder Sylvia begeleidt, namens de 
Vredeveldschool,  de kinderen 
tijdens de wandeling. 
 
Eindtoets Cito 
Groep 8 is druk bezig met het 
oefenen voor de eindcito. 
 
Verkeersexamen: 
Binnenkort vindt het verkeers-
examen plaats. We zijn al druk aan 
het oefenen.   
 
Fietsouder gevraagd: 
Donderdag gaan wij op de fiets naar 
de kerk. Er heeft zich echter nog 
niemand gemeld die mee wil fietsen. 
Wie fietst er met ons mee? 
 
Werkstuk groep 7 en 8 
Zouden alle ouders/verzorgers de 
kinderen willen helpen herinneren 
aan het maken van een werkstuk. 
Zij mogen hier thuis aan werken en 
op school. 
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