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BELANGRIJKE DATA 
 

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 Schoolfotograaf 

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 

 
Koffie-uurtje 
Dinsdag 29 mei a.s. is er weer een 
koffie-uurtje. 
Het koffie-uurtje van dinsdag 6 juni 
komt te vervallen i.v.m. de 
schoolfotograaf. 
 
Schoolplein! Hulp gevraagd! 
Er zijn leuke ontwikkelingen op het 
schoolplein. Er zijn prachtige 
stappalen (van boomstam) gemaakt 
en er zijn basketbalpalen geplaatst. 
Er wordt op zaterdagmorgen 2 juni 
gewerkt aan een pergola boven de 
zandbak. 
Het zou heel fijn zijn als er ouders 

zijn die hieraan mee willen werken! 

We starten die zaterdag om 9.00 

uur. We werken alleen in de 

ochtend. Er worden o.a. 18 palen 

ingraven. Mocht u maar een uurtje 

kunnen of de gehele ochtend; alle 

hulp is welkom! 

Er is die dag deskundige begeleiding 

aanwezig. Met veel handen is dit 

klusje zo geklaard.    

U kunt voor bovenstaande hulpvraag 

zich melden bij juf Anneke, juf 

Natasja of juf Marieke! 

 

 

Schoolfotograaf 
Woensdagmorgen 6 juni a.s. komt 
fotograaf Maurice Vos op de 
Vredeveldschool om schoolfoto’s te 
maken. 
’s Morgens om 08.30 uur starten we 
met de broertjes/zusjes foto’s die  
(nog) niet bij ons op school zitten. 
Daarna gaan we verder met de 
broertjes/zusjes die allemaal op 
school zitten. Daarna worden de 
individuele foto’s en de groepsfoto’s 
gemaakt. 
We zoeken nog een ouder of ouders 
die de organisatie op zich willen 
nemen zodat de fotograaf vlot kan 
doorwerken. Indien u deze dag wilt 
helpen dan kunt u zich opgeven bij 
locatiedirecteur Anneke Voss. 
 

 
 
Drents VerkeersveiligheidsLabel 
(DVL) 
Vorige week zijn “we” gekeurd door 
een functionaris van  
Veiligbereikbaar Drenthe. Uit die 
keuring blijkt dat de Vredeveldschool 
het goed doet! We geven ruim 
voldoende aandacht aan 
verkeersonderwijs op onze school.  
We hebben daarom dan ook het 
Drents VerkeersveiligheidsLabel 
verdiend. En daar zijn we erg blij 
mee!  
Binnenkort komt de wethouder ons 
dit label officieel overhandigen. Daar 
maken we natuurlijk een feestje van. 
De uitnodiging voor u volgt zodra we 
de datum weten! 
  
Waar moet een school aan voldoen 
om het DVL te mogen ontvangen?  
Het Drents Verkeersveiligheidslabel 
(DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor 
basisscholen die verkeersveiligheid 
een vaste plaats geven in hun 
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn 
de verkeerslessen op scholen, de 
ouderparticipatie en een 
verkeersveilige omgeving. 
 

 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 33 
 

24 mei 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Koffie-uurtje 
- Schoolplein  
- Schoolfotograaf 
- Drents 

Veiligheidslabel 
- Hemel en Aarde 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 22: 30 mei  
Week 23: 04 en 05 juni 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 22:  29 t/m 31 mei 
Week 23: 04 t/m 06 juni 

 
 
 
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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Vervolg Drents 
VerkeersveiligheidsLabel (DVL) 
Scholen die in het bezit zijn van het 
Label laten zien dat zij 
verkeersveiligheid een vaste plaats 
geven in hun schoolbeleid. Om het 
label te verdienen, moet een school 
voldoen aan een aantal criteria. 
 
Criteria voor het DVL 
1. Op de school wordt bij voorkeur 
gewerkt met een actuele 
verkeersmethode, zodat de 
doorgaande lijn in de leerstof 
gewaarborgd is. 
2. In elke groep worden praktische 
oefeningen gedaan, zoals lopen op 
de stoep, oversteken en 
fietsvaardigheidsoefeningen, en 
wordt elk jaar in elke groep een extra 
praktijk project uitgevoerd. 
3. Er is sprake van betrokkenheid van 
de ouders bij het verkeersonderwijs; 
zo is er bijvoorbeeld een 
verkeersouder op de school die het 
team kan ondersteunen bij 
praktische oefeningen. 
4. De schoolomgeving is 
verkeersveilig. 
5. Verkeerseducatie is opgenomen in 
het schoolplan. 
6. De school heeft een 
activiteitenjaarplan waarin de 
praktische oefeningen en projecten 
zijn opgenomen. 
 
Wist u dat: 
-de werkgroep verkeer bestaat uit 
vader Danny de Jongh en juf 
Natasja? 
-we dit jaar zinvolle en leuke acties 
hebben gedaan omtrent de 
fietsverlichting? Zelfs Sinterklaas 
deed daaraan mee! 
-we, wanneer we op de fiets gaan, 
altijd de hesjes dragen zodat we 
goed opvallen als groep? 
 
Hemel en Aarde 
Hemel en Aarde is een methode 
godsdienst/levensbeschouwing die 
sprankelend, verrassend en 
inspirerend is voor kinderen en voor 
leerkrachten..Op de Vredeveldschool 
werken we al geruime tijd met deze 
methode. Deze periode 
(voorjaarsvakantie tot aan de 
zomervakantie) werken we aan met 
het thema LUCHT. 

 

 

De lucht is een bron van leven, de 

levensbron voor onze longen. Iets om 

heel zuinig op te zijn en schoon te 

houden. Het is onze omgeving die ín 

ons lichaam komt en we weer 

uitblazen. Dat voel je goed als je 

mediteert. Maar zo sereen is het lang 

niet altijd. De lucht kan ook donderen 

en bliksemen, hij kan stormen en je 

omver blazen. Wow! 

In de bijlage van de nieuwsbrief kunt 

u de ouderbrief vinden. In de 

ouderbrief vindt u nog meer info over 

dit thema. 

 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oudervereniging/Wandel4daagse 
De oudervereniging organiseert ook 
dit jaar weer de deelname aan de 
wandel4daagse. 
Aankomende dinsdag gaat de 
avondvierdaagse weer van start. Met 
alle enthousiaste aanmeldingen gaan 
we er ook dit jaar weer een groot 
feest van maken. Uiteraard hopen 
we dat ook dit jaar het weer ons 
mee zit.  
 
Graag attenderen we u nog even op 
de volgende zaken: 
- Wij verzoeken u met klem u 
kind(eren) op tijd bij de startlocatie 
te brengen  

- wanneer u uw kinderen komt halen 
MOETEN zij afgemeld worden bij de 
hoofdbegeleider van de groep 
- Wanneer er opmerkingen of 
bijzonderheden zijn, geeft u dit dan 
alstublieft door aan de 
hoofdbegeleider van de groep 
voorafgaand aan de start 
- Mochten er van onze kant 
bijzonderheden zijn dan zal u door 
de hoofdbegeleiding tijdig op de 
hoogte worden gesteld 
- Indien u vragen heeft kunt u deze 
altijd stellen. U kunt deze richten aan 
de hoofdbegeleiding, aan Kim 
(moeder van Bryan en Jaimey) of aan 
de voorzitter van de OV 
 
Tot slot wijzen wij u er graag op 
voorhand op dat de kinderen hun 
medaille NIET op de slotdag 
ontvangen. Deze zal worden 
uitgereikt tijdens schooltijden op 
maandag 4 juni. Op deze manier 
kunnen wij garanderen dat de 
medailles niet kwijtraken in de 
drukte van de avondvierdaagse. 
 
Danny de Jongh 
Voorzitter OV 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De timmertafel passend bij ons 
thema "kunnen wij het maken" is 
een groot succes. Er worden mooie 
kunstwerken gemaakt. Op het 
leerplein leggen we ook dingen op 
tafel die we in de klas hebben 
gemaakt.  
Donderdag hebben we de tweede 
dramales gehad van juf Saskia. Ook 
nu was één groep het publiek en de 
andere groep de acteurs. Daarna 
werd er natuurlijk gewisseld. Wat 
kunnen we goed toneelspelen! 
De kinderen kunnen zelf vast wel 
vertellen wat we hebben gedaan in 
de les. 
 
Groep 2 en 3 
Op dinsdag- en donderdagmiddag 
werken de groepen 2 en 3 samen. 
De kinderen van groep 2 hebben al 
een eigen etui gekregen en de 
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kinderen van groep 3 hebben al veel 
laten zien en uitgelegd. Zo hebben 
we gekeken welke letters er aan de 
letterlijn hangen, hoe de leesboekjes 
er in groep 3 uitzien en hebben we 
gekeken hoe verschillende spelletjes 
werken. Voor zowel de kinderen van 
groep 2 als de kinderen van groep 3 
is de samenwerking heel fijn! Zo 
leren de kinderen veel van maar ook 
met elkaar! 
 
Groep 3 
We hebben vanochtend weer een 
leuke dramales gehad. Samen met 
groep 1-2 en 3 hebben we regen 
gemaakt met onze handen, waren 
we even op vakantie, als pinguins op 
de zuidpool en waren we enge 
monsters in het museum. De 
kinderen deden erg leuk mee!  
 
Volgende week woensdag 30 mei 
viert juf Elise haar verjaardag in de 
klas. We gaan er een gezellige en 
feestelijke ochtend van maken! 
  
Groep 4-5-6 
Thema Kunnen we het maken. 
Vorige week hebben we iedereen al 
geïnformeerd over ons nieuwe 
thema. 
We hebben al veel gemaakt en 
geleerd over ‘maken’.  
Hoe maak je een vierkante meter, 
wanneeer gebruik je een vierkante 
meter (nieuw tapijt, laminaat). 

 
Hoe bouw je bruggen. 

  
Hoe maak je een goed verhaal (taal). 

 

Hoe meet je iets en hoe kun je cm in 
mm, dm en km omrekenen 
(meten/meetkunde bij rekenen)?  

 
We hebben allerlei nieuwe woorden 
en begrippen (woordenschat) 
geleerd.  
Er is er veel aandacht voor techniek. 
Zo hebben we gewerkt met 
elektriciteit. Het ging over geleiden, 
een stroomkring maken en het 
doorbreken van de stroomkring. 

 
 
 Groep 5/6 gaat windkracht 
gebruiken om een autootje te laten 
bewegen. We hebben ook de 
werking van een as bekeken en deze 
gemaakt voor het autootje.  

  
Het belang van duurzame energie 
hebben we besproken. 
 

 
 
 
Techniek heeft de toekomst, daar 
besteden we op onze school veel 
aandacht aan. 
Komt u een kijkje nemen? 

Groep 7-8  
 
Dramales 
Vandaag hebben we nog een gastles 
drama gehad. We hebben een aantal 
scénes van de musical opgevoerd en 
de dramadocent heeft ons tips en 
trucs gegeven, Het was erg 
leerzaam. 
 
Musical 
Zoals u heeft kunnen lezen en 
waarschijnlijk thuis ook heeft 
kunnen merken, zijn we al druk aan 
het oefenen voor de musical. Het 
gaat al erg goed! Alle kinderen 
hebben een lijstje met spullen die ze 
moeten meenemen naar school. 
De afscheidsavond van de 
schoolverlaters zal op dinsdag 17 juli 
zijn. Zet het dus in uw agenda! 
 
'Kunnen wij het maken' 
We werken schoolbreed aan het 
thema 'kunnen wij het maken'. We 
hebben al bruggen gemaakt met 
alleen ijslollystokjes en papier. Heeft 
u onze woordenschatkaarten ook al 
gezien? 
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