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BELANGRIJKE DATA 
 

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 Kijkochtend Unit 
Rekenen (10.30-11.30 
uur) 

24-04 Groep1 en 2: bezoek 
kinderboerderij 

26-04 Kijkochtend Unit 
Rekenen (10.30-11.30 
uur) 

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

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

meivakantie 

30-05 Open Dag 
Vredeveldschool 

 
 
VANUIT HET TEAM 

 
 
Koningspelen! 
Op vrijdag 20 april zijn er de 
landelijke Koningspelen. In heel 
Nederland wordt er op alle scholen 
die dag extra gesport en gespeeld. 
Natuurlijk ook op Vredeveldschool. 
We starten die dag met een goed 
ontbijt op school. Daarna gaan we 
dansen en sporten. Alle groepen 
doen mee. Graag zelf meenemen: 

 Fruit ( 1 t/m 8) en lunch (5 t/m 8) 

 De kinderen van groep 4 t/m 8 

mogen die dag in sportkleding op 

school komen. Graag ook 

sportschoenen voor binnen 

meebrengen. Groep 4 t/m 8 

sport namelijk buiten en binnen. 

 Oranje kleding is leuk! Je moet er 

wel goed in kunnen dansen en 

sporten! 

 
 
 

Koffie-uurtje 
Afgelopen dinsdagmorgen hebben 
we weer een koffie-uurtje gehad. 
Er waren veel ouders aanwezig. 
We hebben gesproken over: 

 5 Gelijke Dagen Model 

De aanwezige ouders vinden het 

fijn dat de meeste ouders voor 

het 5 Gelijke Dagen Model zijn.  

 Formatie volgend schooljaar 

We hebben de toezegging van 

het bestuur dat we volgend 

schooljaar weer 4 

groepsleerkrachten mogen 

inzetten. Dat betekent dat we de 

kinderen veel persoonlijke 

begeleiding kunnen geven. We 

zijn hier natuurlijk erg blij mee.  

 Schoolfotograaf 

Veel ouders vinden de foto’s van 

de huidige schoolfotograaf te 

duur. We hebben gesproken over 

alternatieven. De aanwezige 

ouders hebben enkele 

voorstellen gedaan. Met enkele 

fotografen heeft Anneke 

ondertussen contact 

opgenomen. Deze fotografen 

laten nog weten of zij iets voor 

onze school kunnen betekenen. 

 Open Dag 

Binnenkort organiseren we een 

open dag. Aan de aanwezige 

ouders is gevraagd of zij jonge 

gezinnen in hun omgeving willen 

enthousiasmeren voor de 

Vredeveldschool. Ook 

ouders/verzorgers van kinderen 

die nu naar een andere 

basisschool gaan zijn van harte 

welkom. 

 Meekijkochtend 

We willen graag alle 

ouders/verzorgers in de 

gelegenheid stellen om een kijkje 

te komen nemen naar ons Unit-

rekenen. We hebben op de 

dinsdag-, woensdag- en 

donderdagochtend tussen 10.30 

uur en 11.30 uur Unit Rekenen. 

De kinderen worden dan 

verdeeld in diverse groepjes.  

 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 29 

 

12 april 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Koningsspelen 
- Koffie-uurtje 
- Nationale 

Buitenlesdag 
- Ontruimingsoefening 
- Schoolfruit 
- Kijkochtend 
- Open dag 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 16: 16-17 april  
Week 17: 25 april 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 16:  16 t/m 18 april 
Week 17:  25 en 26 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. 

 

http://www.vredeveldschool.nl/


 

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

Nationale Buitenlesdag 
Dinsdag 10 april was het weer 
Nationale Buitenlesdag. 
Leerkrachten in heel Nederland 
waren in de gelegenheid om deze 
dag buiten les te geven. Dat is niet 
alleen goed voor de leerprestaties 
van de kinderen, maar het is ook nog 
eens heel leuk! We hebben als 
Vredeveldschool ook meegedaan 
aan deze Buitenlesdag. We zijn met 
alle kinderen van de school naar 
Valkenstijn gegaan. 

Daar hebben we een geschiedenisles 
gehad over het graf van Valkenstijn. 
Daarna hebben we een natuurles 
gehad waarbij we insecten hebben 
gezocht. De insecten hebben we met 
de iPad gefotografeerd. Daarna 
hebben we in de klas, op het niveau 
van de kinderen, met verschillende 
opdrachten de insecten verder 
bestudeerd. Het was een zeer 
leerzame en mooie dag! 

Ontruimingsoefening  
In kader van ontruiming van de 
school heeft afgelopen dinsdag 
iedere groep al geoefend met het 
georganiseerd verlaten van de 
school.  
Dit ging supergoed! 
Woensdagmorgen hebben we de 
echte ontruimingsoefening gehad. 
De mannen van Safety Compagnie 
hebben een rook gecreëerd in de 
school. Hierdoor leek het net alsof 
het kopieerapparaat bij de 
biebruimte in brand stond. 
Na het afgaan van de brandmelder 
hebben alle kinderen en 
leerkrachten de school geordend en 
rustig de school verlaten. 
De leidinggevenden en de BHV-ers 
hebben hun taak ook prima 
uitgevoerd. De mannen van Safety 
Compagnie waren uitermate 
tevreden over het verloop van de 
ontruiming. We kregen een groot 
compliment voor het goede 
handelen van alle kinderen en alle 
volwassenen! 
Over een tijdje zal er een 
onaangekondigde oefening plaats 
vinden. 
 
 
 
 

Schoolfruit 
Volgende week ontvangen we nog 
schoolfruit maar daarna is het, voor 
dit schooljaar, helemaal afgelopen. 
Er zijn aanbiedingen van diverse 
leveranciers om dit project tegen 
betaling door te zetten. 
We willen binnenkort inventariseren 
hoe duur dit is en of dit een optie 
voor onze school is. 
Voor alsnog gaan we er van uit dat 
alle kinderen vanaf maandag 23 april 
a.s. iedere dag weer hun eigen fruit 
meenemen voor de ochtendpauze. 
 
Meekijkochtend 
Op dinsdag 24 april en donderdag 26 
april a.s. wordt u in de gelegenheid 
gesteld om een kijkje te komen 
nemen bij het Unit Rekenen. U bent 
van harte welkom tussen 10.30  en 
11.30 uur in de groepen 3 t/m 8. 
Vanaf a.s. maandag hangen er 
intekenformulieren bij de klassen 
waarop u kunt aangeven welk 
tijdstip u in welke klas wilt kijken. 
U bent allen van harte welkom! 
 
Open dag 
We willen alle mensen in Assen-Oost 
in de gelegenheid stellen om een 
kijkje te komen nemen op de 
Vredeveldschool. 
We organiseren daarom een open 
dag op woensdag 30 mei a.s. van 
08.30 uur tot 12.00 uur. 
Wilt u als ouder/verzorger andere 
gezinnen enthousiasmeren voor 
deze Open Dag?  
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Wat hebben we een heerlijk weer 
gehad deze week. Nu merken we pas 
echt dat het lente is.  
In de klas hebben we al kippen 
gevouwen en geverfd en maken we 
mooie lente tekeningen. We zijn ook 
druk bezig met het stempelen van 
verschillende lentewoorden. We 
werken ontzettend hard! 
 
Dinsdag was het de nationale 
buitenlesdag. Hier hebben we als 
school natuurlijk ook aan mee 

gedaan. Met de hele school naar 
Landgoed Valkenstijn. Samen met 
groep 3 hebben we daar ook nog 
heerlijk gepicknickt en gespeeld. 
 

 
 
Dinsdag hebben we ook nog 
geoefend voor de 
ontruimingsoefening van woensdag. 
Wat deden we dit goed, knap hoor! 
We weten nu precies wat we 
moeten doen als het brandalarm 
afgaat in het gebouw. Maar we 
hopen natuurlijk dat dit nooit gaat 
gebeuren! 
 
Voor ons bezoekje aan de 
kinderboerderij (op dinsdag 24 april 
a.s.)  zijn we nog op zoek naar 
ouders, opa’s en/of oma’s die ons 
willen brengen en halen. Ze mogen 
ons dan ook begeleiden tijdens het 
bezoek. Wie wil er met ons mee?  
 

 
 
Op school hebben kinderen af en toe 
wel eens een (sanitair) ongelukje. 
Aangezien wij op school (bijna) geen 
onderbroekjes, broeken, T-shirts etc. 
meer hebben, willen wij vragen of u 
bij uw kind een setje schone kleding 
in de luizenzak wilt doen. Alvast 
bedankt! 
 
Groep 3  
Niet alleen buiten, maar ook in de 
klas wordt de lente steeds meer 
zichtbaar. Heeft u onze mooie 
knutselwerkjes ook al gezien? 
In de klas hebben we het over 
verschillende dieren. Hoe heten de 
mannetjes, vrouwtjes en hun jongen 
eigenlijk? We vinden het heel 
interessant. 
 
Dinsdag hebben we meegedaan met 
de Nationale Buitenlesdag. We zijn 
voor de taal/spellingles lekker naar 

http://www.vredeveldschool.nl/


 

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

buiten geweest en zijn met de hele 
school naar Landgoed Valkenstijn 
gelopen. Hier hebben we ook nog 
samen met groep 1/2 gepicknickt en 
gespeeld. Wat hebben we genoten 
van deze dag! 
 

 
 
Kern 8 hebben we deze week alweer 
afgerond. Dat betekent dat we 
volgende week een start gaan 
maken in kern 9.  
 

 
 
Met rekenen werken we de 
komende periode op maandag en 
vrijdag rondom het domein tijd. De 
kinderen kunnen al goed klokkijken; 
hele en halve uren, maar ook de 
kwartieren gaan al goed! Knap hoor! 
We hebben het ook over de dagen 
van de week, de maanden van het 
jaar en doen verschillende 
opdrachten rondom de kalender.  
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag 
hebben we natuurlijk het Unit-
rekenen. Wij gaan op deze dagen 
verder met Getalbegrip. Kent u het 
spel ‘vakken vullen’ al? De kinderen 
kunnen het vast aan u uitleggen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5-6 
Breuken, grafieken en 
verhoudingen 
 

 
Tijdens de Unitrekenmomenten zijn 
we nu bezig met het domein; 
Breuken, grafieken en verhoudingen.  
We leren dat door van alles zelf te 
maken, te tekenen. Soms gebruiken 
we de app Gynzy of een werkblad. 
Maar we leren vooral door te kijken 
naar breuken/grafieken en 
verhoudingstabellen, te tekenen, te 
verdelen en het aan elkaar uit te 
leggen 

.  

 
 
Proefje! 
Tulpen zijn dorstig! En als je ze dan 
in water met ecoline zet, wat 
gebeurt er dan? 
We zullen het de komende dagen 
zien! 

 
 
 
 

Opbrengst KIKA 

 
 
Onze groep heeft, zoals u gelezen 
heeft tijdnes de vastentijd geld 
ingezameld door flessen op te halen. 
We kunnen nu 28,50 overmaken 
naar KIKA! 
Kinderen van groep 456,  super goed 
gedaan! 
 
Groep 7-8  
Cito eindtoets 
Volgende week dinsdag, woensdag 
en donderdag (17, 18 en 19 april) is 
de cito eindtoets voor de 
schoolverlaters. We starten al met 
de toetsen om half negen dus het is 
erg belangrijk dat de kinderen vóór 
half negen op school zijn en dat er 
rust in de school is. De kinderen 
mogen wat lekkers mee nemen (met 
mate) om er toch een beetje een 
feestje van te maken. De kinderen 
van groep 7 zullen les krijgen van juf 
Marian in de lerarenkamer. 
 
Musical 
Dit jaar gaan we voor de 
afscheidsavond weer een musical 
opvoeren. Dit gaan we doen met 
groep 7 en 8. We hebben vandaag al 
twee musicals bekeken en daaruit 
gaan we een keuze maken. Hopelijk 
hebben we alles dan binnen voor de 
meivakantie en kunnen we de rollen 
verdelen. De kinderen kunnen dan in 
de meivakantie al hun tekst leren 
zodat we na de vakantie vol aan de 
bak kunnen. We hebben er erg veel 
zin in en maken er vast iets moois 
van! 
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