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BELANGRIJKE DATA 
 

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 

13-04 EHBO-examen groep 7 
en 8 

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 
Afscheid meester Nick 
Afgelopen vrijdag hebben we 
afscheid genomen van meester Nick. 
We hebben hem bedankt voor zijn 
inzet voor de Vredeveldschool en 
veel succes gewenst met zijn werk 
op andere scholen van Primenius. 
 
Juf Sandra Poppen terug van 
zwangerschapsverlof 
Woensdag 4 april start juf Sandra 
Poppen weer bij ons op school. Haar 
zwangerschapsverlof zit erop en ze 
heeft aangegeven dat zij veel zin 
heeft om weer aan het werk te gaan. 
Ze zal vanaf 11 april iedere 
woensdag en donderdag werkzaam 
zijn in groep 7/8. 
 
Enquêteformulier 5 Gelijke Dagen 
Model 
Denkt u eraan om het 
enquêteformulier m.b.t. het 5 
Gelijke Dagen Model voor 
woensdagmiddag 4 april 2018 
(uiterlijk 12.30 uur) in te leveren? 
Indien u het formulier niet inlevert 
gaan we ervan uit dat u akkoord gaat 
met de invoering van het  5 Gelijke 
Dagen Model. We hebben per gezin 
1 formulier meegegeven. We gaan 
ervan uit dat gescheiden ouders met 
elkaar overleggen. 

 

Witte Donderdag- /Paasviering 
Vanochtend hebben we een mooie 
en sfeervolle viering gehad in de 
katholieke kerk. We hebben stil 
gestaan bij Pasen. Een nieuw leven, 
elke dag kun je opnieuw beginnen. 
Je kunt altijd iets goeds doen voor 
een ander. 
Dank aan alle ouders die mee 
hebben gefietst of mee hebben 
gereden. 
 

 

 
 
Paaslunch 
Tussen de middag hebben we met 
alle kinderen genoten van de 
paaslunch die werd verzorgd door de 
OV. We hebben heerlijk en vooral 
heel gezellig gegeten! Hartelijk dank 
voor de hulp moeders Kim en Annie! 

 
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 27 
 

29 maart2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Afscheid meester 

Nick 
- Einde 

zwangerschapsverlof 
Sandra Poppen 

- Enquêteformulier 
5GDM 

- Witte Donderdag-/ 
Paasviering 

- Goede Vrijdag 
- Pasen 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 14:  03 april 
Week 15:  11 april 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 14:  03 en 04 april 
Week 15:  09 t/m 11 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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Goede vrijdag (30 maart 2018) 
Alle leerlingen zijn vrijdag 30 maart 
vrij i.v.m. Goede Vrijdag. Goede 
Vrijdag is de vrijdag voor Pasen.  
 
Kinderen Tweede Paasdag vrij 
Alle kinderen zijn maandag 2 april 
vrij omdat het dan tweede Paasdag 
is. 
Pasen is het belangrijkste feest voor 
Christenen.  Pasen is vanaf het begin 
verbonden met het Joodse Pesach-
feest, een lentefeest. Daarom wordt 
Pasen altijd in de lente gevierd, op 
de zondag na de eerste volle maan in 
de lente. Met Pasen viert de 
christelijke kerk het nieuwe leven. 
 
LEERLINGENRAAD 
Dinsdagmiddag 3 april zal de 
volgende leerlingenraad plaats 
vinden. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Denkt u nog aan het inleveren van 
de opgaveformulieren voor de 
avond4daagse? 
Graag uiterlijk op woensdag  
 
Medezeggenschapsraad 
Op vrijdag 6 april hebben wij weer 
een overleg. 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2  
Deze week hebben we ons 
ziekenhuisproject afgerond. De hoek 
is weer opgeruimd. De spulletjes, die 
we van het Wilhelmina Ziekenhuis 
geleend hadden, zijn weer terug 
gebracht. De kinderen hebben met 
veel plezier dokter, zuster  en zieke 
gespeeld.  
De witte jas was van juf en die kwam 
nog van pas. Ineens was de juf geen 
dokter meer maar een tandarts. 
Kinderen hebben poetsles gehad en 
iedereen mocht in de ‘tandartsstoel’ 
gaan zitten. De tandarts kon nu goed 
zien wie er al grote mensentanden 
had. De kinderen hebben een 
tandenborstel, tandenpasta en een 
boekje mee naar huis gekregen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Paashazen: 
Zo vlak voor Pasen hebben de hazen 
het druk met eieren schilderen. 
 

 
 
 
Groep 1-2 en 3 
Palmpasen 
Afgelopen vrijdag zijn we met de  
palmpaasstokken naar de Vijverhof 
geweest. De bewoners hebben 
genoten van de mooie liedjes en de 
mooie palmpaasstokken. En na 
afloop kregen we allemaal een 
lekker chocolade ei. Hmmmm! 
 

 

Groep 3 
Gisteren zijn we met groep 3 naar 
het duurzaamheidscentrum en de 
kinderboerderij geweest voor de les 
‘gemekker en gepiep’. We hebben 
geleerd hoe de ouders en hun 
jongen heten. We hebben zelfs een 
beer gezien! Een beer? Ja een beer! 
Een mannetjes cavia en een 
mannetjes varken heten beiden een 
beer! 
De vader van Haroon heeft ons uit 
de brand geholpen en is 
meegereden om kinderen te 
brengen. Heel erg bedankt! Zonder 
ouderhulp is het niet mogelijk om 
uitstapjes te maken zoals deze! 
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Groep 4-5-6 
 
Doelenmuur 

 
 
Zoals u weet hebben werken we al 
heel gepersonaliseerd op onze 
school. In onze groep kunt u op de 
doelenmuur zien wat we doen. 
De kinderen hebben eigen doelen in 
hun portfolio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 (vervolg) 
 
De kinderen mogen steeds vaker zelf 
plannen wanneer en wat ze gaan 
oefenen. Daarnaast bespreken we 
hoe je iets kunt oefenen. Zo 
ontwikkel je je eigen manier van 
leren. De leerkarchten houden de 
voortgang van de doelen samen met 
de kinderen goed in de gaten. We 
zijn hierdoor samen super betrokken 
bij het leerproces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
 
Paasviering 
Vannochtend hebben we een hele 
gezellige paasviering in de kerk 
gehad. 
Een aantal kinderen heeft 
“opgetreden”en dit uitstekend 
gedaan. 
 
Paaslunch 
Tussen de middag hebben we van 
een heerlijke paaslunch genoten. 
Het zag er heel gezellig uit, kijk 
vooral ook op social scools. 
 
Theoretisch verkeersexamen 
Volgende week heeft groep 7 het 
theoretisch verkeersexamen, 
belangrijk om dus nog even goed te 
oefenen! 
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