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BELANGRIJKE DATA 
 

15-05 Luizencontrole 

15-05 Koffie-uurtje  

21-05  Tweede Pinksterdag  
Alle kinderen vrij! 

23-05 Anneke directieberaad 

29 mei tot en met 01 juni 2018 
 Wandelvierdaagse 

30-05 Juf Elise jarig 

30-05 Open Dag 
Vredeveldschool 

02-06 Pergola plaatsen boven 
zandbak; hulp ouders 
gevraagd!!! 

05-06 Luizen(her-)controle 

06-06 Koffie-uurtje 

13-14-15 juni 
 Groep 7 en 8 op kamp 

29-06 Kinderen vrij i.v.m. TT-
Assen 

02-07 Studiedag team: Alle 
kinderen vrij! 

 
 
VANUIT HET TEAM 
Welkom Jeslynn van der Linden 
Afgelopen maandag hebben we 
Jeslynn mogen verwelkomen in 
groep 1. 
We wensen haar een heel fijne, 
prettige en leerzame tijd toe op de 
Vredeveldschool. 
 
 
 
Studiedag team 7 mei jl. 
Maandag 7 mei heeft het team een 
inspirerende en zinvolle studiedag 
gehad. 
We hebben, onder begeleiding van 
schoolbegeleider Hanneke Oosting, 
o.a. gesproken over: 

 Onderwijsvernieuwingen 

volgend schooljaar 

 Groepsindeling volgend 

schooljaar 

 Unit-rekenen 

 Inzetten talenten leerkrachten 

 Tegemoet komen aan 

individuele leerbehoefte 

leerlingen 

 

 

 

 

 

 

Vervolg studiedag team op 
maandag 02 juli 2018 
Op maandag 2 juli zal de studiedag 
van 7 mei jl. een vervolg krijgen. Dat 
betekent dat alle kinderen van de 
Vredeveldschool deze dag vrij zijn. 
We melden dit vroegtijdig zodat u, 
indien nodig, opvang voor uw 
kind(eren) kunt regelen. 
 
Onaangekondigde 
ontruimingsoefening 
Woensdag 11 april jl. hebben we een 
geplande ontruimingsoefening 
gehad. Dit verliep voor onze school 
heel erg goed. Iedereen wist wat er 
van hem/haar verwacht werd en 
iedereen werkte prima mee. 
Tussen nu en de zomervakantie zal 
er nog een (aantal) 
onaangekondigde 
ontruimingsoefening(en) 
plaatsvinden. 
Het kan dus voorkomen dat uw kind 
op een dag (of meerdere dagen) 
thuis komt met verhalen over een 
ontruiming. We doen dit om de 
veiligheid van alle mensen in onze 
school te waarborgen. Hoe vaker we 
oefenen, hoe beter er gehandeld 
wordt als er een keer echt iets aan 
de hand is. 
 
Meekijkochtend unit-rekenen 
Voor de mei-vakantie bent u in de 
gelegenheid gesteld om een keer in 
de school te komen kijken bij het 
unit-rekenen. 
We zullen in de komende maanden, 
naast de Open Dag, u nogmaals in de 
gelegenheid stellen om te komen 
kijken.  
 
Open dag 30 mei 2018 
Woensdagochtend 30 mei houden 
we een “Open dag” op onze school. 
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom om een kijkje in onze mooie 
school te komen nemen. U mag zelf 
komen kijken en het is helemaal 
mooi als u ook uw 
buurvrouw/buurman/ 
vriend/vriendin/ enz. enz. 
enthousiasmeert en meeneemt naar 
onze school. Vooral 
ouders/verzorgers met (kleine) 
kinderen zijn van harte welkom! Zij 
kunnen op woensdagmorgen 30 mei 
een indruk krijgen van de sfeer en 
het lesgeven op onze school. 

 

 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 32 
 

17 mei 2018 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Welkom Jeslynn 
- Studiedag 7 mei jl. 
- Studiedag 02 juli 

2018 
- Onaangekondigde 

ontruimingsoefening 
- Meekijkochtend 
- Open dag 30 mei 

2018 
- 5 Gelijke dagen 

model 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 21:  22 mei 
Week 22:  30 mei 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 21:  22 mei 
Week 22:  29 t/m 31 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. 
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Onze open dag mag u ook gerust op 
Facebook vermelden. Hoe meer 
mensen er komen kijken hoe mooier 
het is! 
 

 
 
 
5-Gelijke Dagen Model 
Vanaf maandag 3 september 2018 
voeren we het 5 Gelijke Dagen 
Model in. 
Dat betekent dat alle leerlingen van 
alle groepen na de zomervakantie 
alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 
uur naar school gaan. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
staat alles nog een keer uitgelegd. 
Leest u de bijlage a.u.b. goed door. 

 
Schoolplein! Hulp gevraagd 
Er zijn leuke ontwikkelingen op het 
schoolplein. Er zijn prachtige  
stapstenen (van boomstam) 
gemaakt en er wordt binnen kort 
gewerkt aan een pergola boven de 
zandbak. 
Het zou heel fijn zijn als er ouders 
zijn die hieraan willen meewerken! 
Er is deskundige begeleiding 
aanwezig, met vele handen is dit 
klusje zo geklaard! Op zaterdag 2 
juni  starten we om 9.00 uur. Er 
moeten 18 palen worden ingraven. 
Daarnaast willen we in de toekomst 
nog meer planten in de schooltuin 
poten. Zijn er ouders die, samen met 
kinderen, de beplanting op het 
schoolplein nog mooier willen 
maken? 
U kunt voor bovenstaande hulpvraag 
zich melden bij juf anneke, juf 
Natasja of juf Marieke 
 
 
BeweeGG Zamen 
23 mei 2018 wordt voor de 
2e keer BeweeGGZamen                     
georganiseerd. Op deze dag is er een 
route uitgezet op het GGZ terrein 
van 1.5 kilometer die meerdere 
malen is af te leggen. 
Op deze dag is iedereen welkom en 
de deelname is gratis! 

In de meegestuurde flyer kunt u 
meer info vinden over deze 
activiteit.  
Bij deelname ontvang je onder 
andere €12.50 korting op het 
startbewijs van de TT-run en 
ontvangt iedere deelnemer een 
vaantje. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Na de meivakantie zijn we gestart 
met nieuwe hoeken: een 
ontdekhoek met magneten en een 
ontdekhoek met een wegenschaal. 
De kleuters vinden dit heel 
interessant.  

 
Met een magneet kan je spijker laten 
“dansen” op een dienblad.  
 
Ook is Bob de Bouwer bij ons in de 
klas geweest. Hij heeft zijn 
timmertafel meegenomen. We 
kunnen mooie dingen maken van 
hout! 
 
Groep 3  
We zijn gestart met het nieuwe 
thema: kunnen we het maken? 
Op het leerplein hebben we een 
timmertafel staan waar we in kleine 
groepjes gaan timmeren. Als u thuis 
nog kleine stukjes hout en spijkers 
heeft liggen dan kunnen we dat erg 
goed gebruiken! 
 
Spaart u ook weer mee met 
kosteloos materiaal zoals eierdozen, 
lege wc rolletjes en lege doosjes? 
Daar kunnen wij weer mee 
knutselen. 
 
Op woensdag 30 mei a.s. wordt de 
verjaardag van juf Elise in groep 3 
gevierd. 
 

Groep 4-5-6 
 
Nieuw thema!  
“Kunnen we het maken” 
 

 
 
Maandag zijn we gestart met een 
nieuw thema. Met “Kunnen we het 
maken”, gaan we leren en ervaren 
wat we allemaal kunnen maken. Wat 
kunnen wij, de mens, toch veel 
maken! Kijk maar eens goed om je 
heen. 
Vandaag hebben we onze stoel eens 
bekeken: hij is geschroefd, voorzien 
van gebogen staal, gelast en van 
stevig gebogen kunststof voorzien!  
Wat kun je van een stoel al veel  
leren. 
 

 
 
 
Unit rekenen 
De komende weken werken we aan 
het domein Meten en Meetkunde. 
Dit past mooi bij ons thema. Dus we 
gaan in de weer met centimeters, 
decimeters, meters, vierkante 
meters, kubieke meters, omtrek en 
plattegronden! 
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Dramales 
 

 
 
Vandaag hadden we een dramales 
van juf Saskia van het ICO. 
We speelden dat we een robot 
geweest in een fabriek, we hebben 
groepsfoto’s geformeerd met 
bijzondere emoties, we hebben 
kleine toneelstukjes gespeeld. Wauw 
wat een toneeltalenten!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7-8  
 
Kamp groep 7 en 8 
Woensdag 13 juni tot en met vrijdag 
15 juni gaan de kinderen van groep 7 
en 8 op schoolkamp. 
Juf Sandra Kemkers, juf Natasja en 
juf Marieke gaan als begeleiders 
mee. Alle ouders/verzorgers, van de 
kinderen die meegaan op kamp, 
krijgen nog specifeke info per mail. 
 
Dramales 
Donderdag hebben de kinderen een 
super leuke dramales gehad. We zijn 
al druk aan het oefenen voor de 
musical en volgende week zal de 
dramadocent ons tips geven. 
Iedereen moet dus goed de tekst uit 
het hoofd gaan leren. 
 
Verkeersexamen 
Donderdag hebben de kinderen het 
praktisch verkeersexamen gereden. 
Binnenkort horen we of iedereen 
geslaagd is. 
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