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BELANGRIJKE DATA 
 

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 
Afgelopen dinsdag hebben we weer 
ons maandelijks koffie-uurtje gehad. 
We hebben over de volgende zaken 
gesproken: 

 Schoolfotograaf (woensdag 6 

juni a.s.) 

 Facebook van school 

 Schoolkalender ’18-‘19 

 Bieb (er worden nog 

biebouders gezocht) 

 MR (uitleg functie MR en 

oproep voor nieuwe 

ouderleden) 

 Social Schools 

 Informatiebijeenkomst 

groepssamenstelling volgend 

schooljaar 

Schoolplein 
Komt u zaterdagmorgen ook helpen 
bij het plaatsen van de pergola 
boven de zandbak op het plein van 
MFA? 
Al is het maar om koffie/thee te 
zetten…… 
We starten om 09.00 uur maar u 
mag ook gerust wat later komen.         
Als er veel mensen komen helpen 
kunnen we tegen 12.00 uur ook 
weer stoppen. Samen kunnen we 
onze leerlingen een mooi 
schoolplein bezorgen. 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag 6 juni a.s. komt de 
schoolfotograaf op school. Maurice 
Vos uit Assen gaat de foto’s maken. 
We starten ’s ochtends om 08.30 uur 
met broertjes/zusjes foto’s. 
Broertjes/zusjes die (nog) niet op de 
Vredeveldschool zitten mogen 
natuurlijk ook op de foto. 
 

Schoolfotograaf (vervolg) 
Moeder Sylvia (moeder Zoë, Eloy en 
Quint)  heeft de organisatie op zich 
genomen. Bedankt Sylvia! 
Met uw vragen kunt u bij haar 
terecht. 
 
Muggen 
We hebben op school nog steeds last 
van insecten. Vandaag is er een 
gerenomeerd bedrijf geweest die 
gespecialiseerd is in 
muggen/insecten e.d. Zij hebben 
geconstateerd dat er veel “Neefjes” 
in onze MFA zijn. Het vermoeden 
bestaat dat de insecten via de 
ventilatieroosters binnen komen. Zij 
gaan in eerste instantie met horgaas 
de “Neefjes” proberen tegen te 
houden. 
 
MFA Rookvrij  
Gemeente Assen loopt voorop met 
het streven om rookvrij te worden. 
Alle scholen/kinderopvangen zijn 
benaderd om hier aan mee te 
werken. 
In het overleg met Kinderopvang 
Assen-Oost, Regenboog, Valkenhorst 
en Vredeveldschool hebben we 
allemaal uitgesproken dat wij hier 
ook actief aan mee zullen werken. 
We gaan samen bekijken hoe we 
onze kinderen kunnen laten 
opgroeien in een rookvrije 
omgeving. 
U wordt de komende maanden 
hierover geïnformeerd. 
 
Wandel4Daagse 
Vanavond wordt er voor de tweede 
keer gelopen. Gisteravond zijn veel 
kinderen en ouders/verzorgers al 
gestart met de wandel4daagse. 
De organisatie is in handen van de 
oudervereniging. Zij hebben gisteren 
ervoor gezorgd dat de kinderen én 
de begeleiders onderweg genoeg te 
drinken hadden. Daarnaast kregen 
de kinderen ook nog een 
versgebakken rozijnenbol van de 
bakker, een lekkere appel, 
komkommer en worteltjes. 
Oudervereniging, bedankt voor de 
organisatie en voor de goede 
zorgen! 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Vredeveldschool 

Nummer 34 
 

31 mei 2018 

 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Koffie-uurtje 
- Schoolplein  
- Schoolfotograaf 
- Muggen 
- MFA Rookvrij 
- Wandel4Daagse 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 23: 04 en 05 juni 
Week 24: 13 juni 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 23: 04 t/m 06 juni 
Week 24: nog niet bekend 

 
 
 
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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Route 21 (verkeer) 
Vorige week mocht juf Natasja mee 
om de digitale leerlijn verkeer Route 
21 op te leveren bij het bestuur van 
Primenius. Onze leerlingen van 
groep 4 tot en met 8 werken dit 
schooljaar al met de lessen om 
verkeerswijs te worden. Binnen 
Route 21 zijn 75 lessen verkeer 
beschikbaar voor de leerlingen. U 
heeft daar in een eerdere 
nieuwsbrief al over kunnen lezen. 
Er is bijna 3 jaar hard gewerkt aan 
Route 21 door 4 leerkrachten van 
Primenius (waaronder juf Natasja). 
Vorig schooljaar zijn (met 
toestemming van de ouders) 
leerlingen van de Vredeveldschool 
gefotografeerd (lopend en fietsend) 
en deze foto’s zitten in de 75 lessen 
van Route 21. We kunnen dus wel 
zeggen dat de Vredeveldschool een 
groot aandeel heeft gehad in het 
maken van de lessen van Route 21. 
Dat is iets waar we best trots op 
mogen zijn! 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
 
Groep 1/2  
 
Groep 3 
 
  
Groep 4-5-6 
 
Naar de bieb 
Aanstaande dinsdagochtend gaat 
groep 4 met groep 3 naar de 
Bibliotheek. Dat belooft erg leuk te 
worden! De kinderen moeten om 
9.00 uur bij de bibliotheek zijn en 
zijn om 10.30 uur weer klaar. We 
zoeken nog ouders die mee kunnen 
rijden naar de bibliotheek. Wilt u, als 
u kunt, dit aangeven bij juf Marieke, 
juf Natasja of juf Malon?  
 
Kunnen we het maken? Kleuren… 
Afgelopen maandag werkten we 
weer verder aan ons thema “Kunnen 
we het maken?” We keken deze keer 
naar een bijzonder dier uit de natuur 
die iets kan “maken”: hij kan 
namelijk van kleur veranderen! Dat 
is natuurlijk de kameleon. We 
hebben geleerd dat de kameleon 
vooral voorkomt in Afrika en Spanje. 
een verre neef is van de hagedis. Een 

hagedis komt wél voor in Nederland. 
Een kameleon verandert van kleur 
als hij bang of onrustig is, of 
wanneer hij enthousiast wordt. 
Mensen veranderen soms ook van 
kleur. Ze worden bijvoorbeeld rood 
als ze verlegen zijn. Vanuit de 
kameleon hebben we naar de 
kleurencirkel gekeken; we weten nu 
wat de primaire kleuren zijn (rood, 
blauw, geel) en welke kleuren we 
daar weer van kunnen maken. Tot 
slot zijn we begonnen met een 
tekenopdracht over de kameleon. 
Daar moeten alle kleuren weer op te 
zien zijn als de tekeningen klaar zijn!   
 
 
Meten 
Afgelopen woensdag hebben we een 
buiten rekenles meten gehad. Leren 
van en met elkaar. Ervaren wat nou 
de werkelijke lengte is. Met heel 
lange meetlinten hebben we dat 
kunnen berekenen. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
Groep 7-8  
 
Dramales kanskidz 
Vandaag hebben we onze eerste 
dramales gehad vanuit kanskidz. 
Deze lessen zijn er voor om de 
kinderen te leren wat houding en 
theater met je kan doen. De 
komende weken hebben we elke 
donderdag een les. 
 
Eindgesprekken schoolverlaters 
De uitslag van de eindcito is binnen. 
Alle ouders van de schoolverlaters 
hebben een mail gehad wanneer het 
eindgesprek van uw kind gepland 
staat. 
 
Kamp 
Nog een week en dan gaan we: 
13/14/15 juni op kamp. Alle 
kinderen hebben vandaag een 
kampboekje mee gekregen en een 
allergielijst. De allergielijst moet zo 
snel mogelijk weer ondertekend 
ingeleverd worden. We hebben heel 
veel zin in schoolkamp! 
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