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BELANGRIJKE DATA 
 

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 

 
Schoolplein 
Het schoolplein wordt steeds mooier 
en vooral leuker om op te spelen. De 
aannemer van de school is een 
plannetje aan het uitwerken voor 
een waterpomp, op de plek waar 
dankzij inbreng van velen (waarvoor 
dank) een mooie keienberg is 
ontstaan. Er wordt nog een mooie 
pergola gebouwd rondom de 
zandbak, de touwen bij de palen 
worden nog door betere vervangen 
en als het goed is, komen er nog 
baskets bij de kiss-en-ride aan de 
Tuinstraat kant. Ook liggen er de 
nodige boomstammen op het plein. 
Sommige daarvan worden in stukken 
gezaagd om stapstenen van te 
maken. Een of twee grotere 
stammen worden mogelijk tot mooie 
kunststukken omgetoverd door een 
vader van de Regenboog, die 
woodcarver is. Kortom, het wordt 
een prachtig plein. De komende tijd 
zijn er nog wat kleine klusjes te 
doen. Als je als ouder/verzorger daar 
een bijdrage wilt leveren, dan horen 
we dat graag. Aanmelden kan bij juf 
Natasja of juf Marieke.  
 

 

Koningspelen!  

Komende 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 de 
Vredeveldschool. We starten die dag 
gewoon om 08:30 uur met een goed 
ontbijt op school. Daarna gaan we 
dansen en sporten. Alle groepen 
doen mee. Graag zelf meenemen:  

* Evt. extra fruit. ( groep 1 t/m 8) 
Vrijdag krijgen we voor de laatste 
dag schoolfruit. Wortel staat op het 
menu. 

* Lunch (groep 5 t/m 8) Tostidag! De 
kinderen mogen brood met kaas en 
ham meenemen. Wij zorgen voor 
tosti-ijzers.  

* De kinderen mogen die dag in 
sportkleding op school komen. Graag 
ook sportschoenen voor binnen 
meebrengen. We sporten namelijk 
buiten en binnen.  

* Oranje kleding is leuk! Je moet er 
wel goed in kunnen dansen en 
sporten! 

 
 
LEERLINGENRAAD 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Op vrijdag 18 mei hebben wij weer 
een overleg. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Lente 
Wat een weer deze week! Hier 
hebben we samen heerlijk van 
genoten. Onze tuinkers groeit al 
aardig hard in de klas. We zorgen 
allemaal voor ons eigen bakje; 
iedere dag kijken we of ze nog wat 
water moeten hebben. Volgende 
week zullen we het ook eens gaan 
proeven.. hoe zou het smaken? 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 30 
 

19 april 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- schoolplein 
-  

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 17: 25 april 
Week 18:  vakantie 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 17:  25 en 26 april 
Week 18: vakantie 

 
 
 
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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Daarna mogen de kinderen hun 
eigen bakje mee naar huis! 
 
Hebben jullie onze kip Dottie al 
gezien? Iedere dag kijken we of ze al 
een ei heeft gelegd! 
 
Meten 
Dinsdag hebben we samen met de 
kinderen van groep 3 gemeten. Niet 
met een liniaal of meetlint, maar 
met onze voeten! Bij sommige 
kinderen was de deur wel 6 voeten 
breed, maar bij iemand anders maar 
4; hoe kan dat nou? Dat vonden we 
eerst wel een beetje raar hoor! De 
kinderen kunnen nu wel uitleggen 
hoe dat kan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plastic zak 
Het zou fijn zijn als alle kinderen een 
plastic zak meenemen met hun 
naam erop. We vertellen niet 
waarom….. dat is namelijk nog een 
gróót geheim! 
 
Kinderboerderij 
Dinsdag 24 april brengen we een 
bezoek aan de kinderboerderij. 
Helaas hebben we nog niet genoeg 
vervoer om daar te komen. Wie kan 
en wil ons helpen? 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3  
We hebben zonnebloempitten 
gezaaid. Als het goed is worden het 
reuze zonnebloemen van wel ruim 2 
meter hoog! 
We verwachten volgende week de 
eerste blaadjes te zien groeien. Voor 
de meivakantie mogen de potjes 
mee en mogen de kinderen de 
plantjes in de tuin zetten. Zo weten 
we straks in de zomer precies waar 
de kinderen van groep 3 wonen!  
 

 
 
Groep 4-5-6 
 
 
Groep 7-8  
Cito eindtoets 
Deze week hebben de 
schoolverlaters de cito eindtoets 
gemaakt. Alle kinderen hebben erg 
hun best gedaan! 
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