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BELANGRIJKE DATA 
 

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

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

meivakantie 

15-05 Koffie-uurjte 

15-05 Luizencontrole 

21-05  Tweede Pinksterdag  
Alle kinderen vrij! 

29 mei tot en met 01 juni 2018 
 Wandelvierdaagse 

30-05 Juf Elise jarig 

30-05 Open Dag 
Vredeveldschool 

 
VANUIT HET TEAM 

 
Koningspelen  

 
 
Wat was het een fijne, gezellige en 
sportieve dag vorige week vrijdag. 
Wat tof dat Koning Willem- 
Alexander ons samen liet ontbijten 
en sporten. 
De sporten die gegeven werden door 
de leerkrachten van onze school 
werden ondersteund door sportieve 
ouders en stagiaires! Heel erg 
bedankt voor jullie hulp.  
En als klap op de vuurpijl kregen we 
ook nog een voetbalclinic van Jack 
Zomer van voetbalclub Asserboys! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer  

31  
26 april 2018 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Koningspelen 
- Nieuwe leerling 
- Website 
- Directie2Daagse 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 18: vakantie  
Week 19: vakantie 
Week 20: 16 mei  
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 18:  vakantie 
Week 19:  vakantie 
Week 20: 14 t/m 17 mei 

 
 
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/
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Nieuwe leering 
Vanaf dinsdag 15 mei a.s. zal 
NovaLynn bij ons op school komen. 
Ze komt in groep 1-2. 
We heten haar van harte welkom en 
wensen haar een heel fijne tijd toe 
bij ons op school. 
 
Website 
Waarschijnlijk heeft u het al gezien. 
De website is de laatste weken 
helemaal weer bijgewerkt. Hierdoor 
is de site van onze school weer bijna 
helemaal up-to-date. Mocht u het 
nog niet gezien hebben neem dan 
gerust een kijkje op onze school 
website. 
https://www.vredeveldschool.nl/ 
 
Directie2Daagse 
Afgelopen maandag en dinsdag is juf 
Anneke naar de directie2daagse 
geweest van stichting Primenius. 
De 2-Daagse stond in het teken van 
o.a: 

- Communicatie 

- Cultuur ouders en school 

- Cultuurverandering 

- Leiderschap in een 

veranderende cultuur 

- Invoeren van veranderingen 

- Vertrouwen  

VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Vorige week vrijdag hebben we een 
ontzettend leuke, sportieve dag 
gehad met z’n allen. We willen alle 
ouders die geholpen hebben 
nogmaals ontzettend bedanken! 
 

 
 
Helaas kon ons uitje naar de 
kinderboerderij, afgelopen dinsdag, 
niet doorgaan. Er waren te weinig 
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s om 
te rijden en te begeleiden. Dat 
vonden we best wel jammer!  
 
Nu gaan we allemaal lekker genieten 
van de meivakantie. We hopen dat 
het weer heerlijk weer gaat worden, 
zodat we veel buiten kunnen spelen! 
 

Groep 4-5-6 
Leesbacil 

 
Op donderdag 26 april hebben we 
ontdekt welk boek het meest 
besmet was met het leesbacil! 
We hadden begin april een heel 
grote krat met leesboeken van de 
bibliotheek gekregen. Daarna gingen 
we lezend opzoek naar het boek dat 
het meeste punten kreeg. Want dat 
boek was het meest besmet met 
leesbacillen. 
In onze klas waren veel boeken met 
veel punten. Eebn ecghte winnaar 
was er niet. De lijst met boeken 
hangt nog in ons lokaal. Zo kunnen 
we elkaar nog blijven inspireren met 
mooie boeken. 
Een leesbacil is overigens een 
onschuldig diertje. Het zet je aan het 
lezen. En lezen is gezond, voor je 
hersenen en voor je lijf. 
Je geniet, je onstpant en je leert heel 
veel woorden!! 
Heel slim dus veel lezen! 
 
Thema: Kunnen we het maken?!

 
Na de meivakantie beginnen we in 
onze groep met het thema; Kunnen 
we het maken?! 
Voor dit thema zijn we opzoek naar 
ouders/oma’s/oma’s die iets kunnen 
maken. Of misschien iets kunnen 
uitleggen over hoe iets gemaakt is. 
Hoe werkt een auto, hoe werkt een 
vrachtwagenlaadklep. Kunt u iets 
laten zien of vertellen over wat u 
maakt. Misschien kent u iemand die 
ons kan laten zien hoe iets gemaakt 
wordt! We horen het graag van u! 
 
Rekenen 
Na de meivakantie staren we met 
rekenen met de de domeinen 
Meetkunde en Getalbegrip (cijferen). 

U bent van harte welkom om 
informatie te vragen over de 
werkwijze van het rekenen. 
 
Oefenen in de vakantie 
Wat zou het fijn zijn als de kinderen 
in de vakantie de tafels/het 
klokkijken af en toe gaan oefenen. 
Mochten ze een keer niet buiten 
kunnen spelen dan biedt Gynzy veel 
extra oefeningen. In de diverse 
“werkboeken” in Gynzy staat veel 
lesmateriaal klaar. 
Natuurlijk is lekker lezen ook goed. 
De kinderen heben een centimeter 
mee, voor iedere bladzijde die zij 
thuis lezen mogen ze een centimeter 
kleuren! We zijn benieuwd! 
Natuurlijk alleen als er niet 
buitengespeeld kan worden;) 
Vakantie is vakantie maar af en toe 
even oefenen is wel heel handig en 
goed. 
 
Groep 7-8  
Musical 
We zijn begonnen met het oefenen 
van de musical. Wat zijn de kinderen 
enthousiast! Alle kinderen hebben 
een eigen oefenboekje. In de 
vakantie kunnen ze dus goed hun 
tekst leren. 
 
Poëzie/stopmotion 
Vandaag hebben we de afronding 
gehad van het poëzieproject. Alle 
kinderen hebben een stopmotion 
filmpje gemaakt naar aanleiding van 
een gedicht. De gastdocent was erg 
onder de indruk. 
 
Proefjes 
Vandaag hebben al een aantal 
kinderen hun voorbereid proefje 
laten zien. Na de vakantie zijn de 
andere kinderen aan de beurt. Het 
was erg leerzaam en leuk om te zien. 
 
Project tweede wereldoorlog 
We hebben een start gemaakt met 
een project over de tweede 
wereldoorlog. Na de vakantie gaan 
we daar mee verder. 
 
Het praktisch verkeersexamen is op 
17 mei a.s. De route van het examen 
staat op www.vvnassen.nl 
 Het is erg belangrijk om de route 
een aantal keer te oefenen.  

 

http://www.vredeveldschool.nl/
https://www.vredeveldschool.nl/
http://www.vvnassen.nl/
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Tot maandag 14 mei! 

http://www.vredeveldschool.nl/
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