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BELANGRIJKE DATA 
 

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 

24-04 Groep1 en 2: bezoek 
kinderboerderij 

27-04 Alle kinderen vrij i.v.m. 
Koningsdag 

28-04 t/m 13-05 
 Alle kinderen vrij i.v.m. 

meivakantie 

 
 
VANUIT HET TEAM 

5 Gelijke Dagen Model  
We hebben vorige week in totaal 30 
formulieren meegegeven. Hierdoor 
konden alle ouders/verzorgers hun 
mening kenbaar maken.  
Tot en met gistermiddag 12.30 uur 
heeft u de tijd gehad om te reageren 
op het 5 Gelijke Dagen Model. In de 
brief stond vermeld dat we er van 
uitgaan dat, indien u het formulier 
niet inlevert, u akkoord gaat met het 
5 Gelijke Dagen Model. 
We hebben in totaal 17 formulieren 
terug gekregen.  
Van deze 17 formulieren waren er 3   
ouders/verzorgers/gezinnen die 
hebben aangegeven dat zij graag het 
huidige continurooster willen 
behouden.  
2 ouders/verzorgers/gezinnen 
hebben aangegeven dat zij geen 
voorkeur hebben.  
12 ouders/verzorgers/gezinnen 
hebben aangegeven dat zij voor het 
5 Gelijke Dagen Model zijn. 
Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over de vervolgstappen 
n.a.v. deze uitslag. 
 
Social Schools 
Heeft u de app van Social Schools al 
op uw telefoon of iPad staan? In dit 
schooljaar komen er via Social 
Schools regelmatig foto’s en 
berichtjes vanuit de klas bij u 
terecht. Zo kunt u (bijna “live”) 
meekijken in de klas. We vinden het 
erg leuk als u deze berichtjes likes 

geeft of wanneer u er een leuk 
berichtje bij zet.  
Maar Social Schools kan nog veel 
meer en dat willen we in de 
komende maanden gaan inzetten.  
Om u hieraan te laten wennen 
hebben we voor de Pasen de “event-
functie” gebruikt. We hebben via de 
Social Schoolsapp gevraagd of u mee 
kon rijden naar de kerk op Witte 
Donderdag. Een aantal ouders heeft 
via de keuzeknop aangegeven niet of 
wel te kunnen. Dat werkt erg fijn! 
Ook voor u: want u hoeft nu niet 
meer in te tekenen op een lijst bij de 
deur van het lokaal, maar kunt dit 
vanuit de app aangeven!  
In de komende periode zullen we 
deze (event)functie testen en ook 
gebruiken voor de activiteiten die we 
met de kinderen gaan doen en waar 
we uw hulp voor nodig hebben.  
 
Voor de oudergesprekken in juni 
hopen we ook de Social Schoolsapp 
te gaan gebruiken. Hoe werkt dat?  
U krijgt dan geen briefjes meer mee, 
maar kunt in de app zelf aangeven 
op welk tijdstip u bij welke juf het 
gesprek wilt plannen. Het is daarom 
erg belangrijk dat u de app heeft en 
dat u begrijpt hoe het werkt.  
In de komende periode zullen we 
tijdens een koffie-uurtje van juf 
Anneke aandacht besteden aan de 
Social Schools-app. Heeft u nu al 
vragen of weet u niet hoe u de Social 
Schools-app moet installeren? Juf 
Natasja helpt u daar graag mee. Zij is 
op maandag en dinsdag op school. 
Lukt het u op deze dagen niet om 
haar hulp te vragen dan kunt u via 
de mail een afspraak met haar 
maken voor een woensdag of een 
donderdag. 
Natasja.smit@primenius.nl.  
 
 
Veiligheid in het verkeer 
Houdt u zich aan de snelheidslimiet?  
 
Een paar kilometer te hard rijden. 
We doen het allemaal wel eens. 
Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we 
met het verkeer meerijden of als 
onze gedachten afdwalen. Maar 
soms rijden we ook bewust te hard. 
Zo’n overtreding lijkt onschuldig, 
maar kan al gauw ernstige gevolgen 
hebben. Zeker binnen de bebouwde 
kom, omdat daar vaak kwetsbare 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- 5 Gelijke Dagen 

Model 
- Social Schools 
- Veiligheid in het 

verkeer 
- Rookvrije Generatie 

 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week:  
Week:  
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week:   
Week:  

 
 
 
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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mailto:Natasja.smit@primenius.nl
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verkeersdeelnemers zoals kinderen 
op de weg zijn. Toch rijden de 
meeste mensen binnen de 
bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te 
hard. Dat lijkt misschien niet veel, 
maar 10 kilometer te hard rijden, 
zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter 
langer wordt! Om mensen te wijzen 
op de gevaren van (iets) te hard 
rijden, is er de landelijke campagne 
‘Hou je aan de snelheidslimiet’. De 
campagne roept weggebruikers op 
om regelmatig hun snelheid te 
checken. Zo rijden we nooit 
ongemerkt te hard.  
 

 
 
Rookvrije Generatie 
Bijna de helft van de jongvolwassen 
Assenaren tot 35 jaar rookt. De 
gemeente wil het tij keren. 
 
Gemeente Assen loopt voorop met 
het streven om rookvrij te worden. 
Woensdagmiddag 7 maart 2018 
ondertekenden 26 organisaties, 
scholen  en verenigingen een 
intentieverklaring. 
 
 
Assen is de gemeente in Drenthe 
waarin het initiatief van stichting 
KWT Kankerbestrijding en het 
Longfonds om een rookvrije 
generatie te krijgen het breedst 
wordt ondersteund. 
 
We gaan daarom op de 
Vredeveldschool, vooral in de 
bovenbouw, de komende tijd 
aandacht besteden aan gezondheid 
en (niet) roken. 
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april is het weer zover! 
De koningsspelen! We gaan er weer 
een sportieve ochtend van maken! 
Voor deze ochtend zijn we op zoek 
naar enkele ouders die ons willen 
helpen met het begeleiden van een 
groepje kinderen.  Opgeven kan bij 
de groepsleerkrachten. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
In de klas zijn we deze week gestart 
met het thema lente. 
Alle kleuters hebben tuinkers 
gezaaid. Nu is het afwachten hoe 
lang het duurt tot we ervan kunnen 
eten. Mama, papa, opa, oma mogen 
straks ook mee smullen, want de 
bakjes mogen over ….een 
weekje…?... mee naar huis. 
 

 
 
 
Bezoek Kinderboerderij, dinsdag 24 
april, groep 1/2: 
Dinsdag 24 april gaan we op bezoek 
naar de kinderboerderij bij het 
Duurzaamheidscentrum. We zijn 
heel benieuwd welke jonge dieren er 
geboren zijn. In kleine groepjes (3 à 4 
kleuters) gaan we van alles 
ontdekken. Het is handig als de 
kinderen dan kleren aan hebben die 
vies mogen worden. 
 
Welke ouders, oma’sof opa’s vinden 
het leuk om met ons mee te gaan. 
We vertrekken om 8.40 uur en zijn  
rond 11.00 uur weer terug op school. 
Het is de bedoeling dat de 
chauffeurs ook het groepje kinderen 
begeleiden. 
U kunt u aanmelden bij juf Malon of 
juf Carla. Namens de kleuters alvast 
bedankt! 
 
 
 
 

Groep 3  
Wij hebben de lente in de klas 
gehaald! We hebben mooie bloemen 
geverfd in onze hand! Wat was het 
leuk om onze vuist te kopiëren 
onder de kopieermachine! Onze 
kunstwerkjes hangen op het 
leerplein en op onze deur. 
 

 
 
Samen met groep 4-5-6 hebben we 
kikkers gevouwen. Wat hebben de 
kinderen hun best gedaan en wat 
zijn de kikkers mooi geworden! 
 

 
 
Groep 4-5-6 

Afgelopen dinsdag zijn we gestart 
met een nieuw thema: The circle of 
life!  
 
In deze themaperiode kijken we naar 
de manier waarop de natuur steeds 
een kringetje vormt: van begin tot 
einde, tot weer een nieuw begin. De 
seizoenen zijn daar een voorbeeld 
van; na de koude winter is het toch 
weer lente geworden. Net als vorig 
jaar. Net als volgend jaar.   

http://www.vredeveldschool.nl/
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We zijn gestart door te kijken naar 
de vlinder. In de klas hebben de 
kinderen zelf vlinders gemaakt 
waarop ze in enkele zinnen hebben 
uitgelegd hoe een vlinder van ei tot 
rups tot pop naar een mooie vlinder 
transformeert! We leren er ook weer 
mooie nieuwe woorden bij zoals: 
ontpoppen, de cyclus, vernieuwen, 
de pop enz. Komt u maar eens in de 
klas kijken!  
 
Met rekenen zijn we begonnen met 
een nieuw domein: Verhoudingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
 
Duurzaamheidscentrum 
Vandaag zijn de kinderen naar het 
duurzaamheidscentrum geweest. 
Daarbij zijn wij veel te weten 
gekomen over het scheiden van 
afval. Vraag uw zoon/dochter er 
maar eens naar. 
We zijn daar op de fiets heen 
gegaan. 
In Juni gaan wij op kamp, daar gaan 
wij op de fiets heen. Ik wil u als 
ouder/verzorger vragen om met uw 
zoon/dochter veel te gaan fietsen en 
om ook te kijken of de fiets in orde 
is. Past uw kind er goed op? 
Kan uw kind langere tijd achter 
elkaar fietsen? 
 
Juf Sandra Poppen 
Afgelopen woensdag is juf Sandra 
weer begonnen met werken na haar 
verlof. Zij zal op woensdag en 
donderdag werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamp groep 7 en 8 
Alle ouders/verzorgers van de 
leerlingen van groep 7 en 8 hebben 
inmiddels informatie gekregen m.b.t. 
het schoolkamp.  
 
Het kamp vindt plaats van woensdag 
13 tot en met vrijdag 15 juni 2018. 
 
Denkt u er aan, indien dit nog niet 
gebeurd is,  om het kampgeld nog te 
betalen bij de juffen van groep 7 en 
8? 
De kinderen én leerkrachten gaan 
gezamenlijk op de fiets naar 
Drouwenerveen. Dit is een mooi stuk 
fietsen over voornamelijk 
fietspaden. 
Het is voor de fietstocht erg 
belangrijk dat uw kind een goed 
passende fiets heeft. Ook is het 
noodzakelijk dat de fiets helemaal 
up-to-date is. Dat betekent o.a. 
goede banden, goede remmen, zadel 
op juiste hoogte en een goed 
vastzittend stuur. 
Wilt u de komende weken de fiets 
van uw kind goed controleren en 
(laten) reparen als dat nodig is? 
Ook is het fijn als de kinderen voor 
het kamp fietskilometers in de 
benen hebben. Het kan erg gezellig 
en leuk zijn om samen met uw kind 
van te voren (lange) fietstochten te 
maken. 
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