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BELANGRIJKE DATA 
 

26-6 Onderzoek GGD 
groep 2 

28-06 Uiterlijke 
inleverdatum 
samenwerkings-
overeenkomst 

29-06 TT Assen, alle 
kinderen vrij 

02-07 Studiedag team: alle 
kinderen vrij 

05-07 Zomerfeest 

08-07 Gezinsviering in de 
kerk  

 
VANUIT HET TEAM 

Hoofdprijs Project Move-It 
In schooljaar 2016-2017 hebben we 
met groep 7/8 de 3D-printer 
gebouwd. De printer was precies aan 
het einde van het schooljaar klaar. 
Begin dit schooljaar konden we 
beginnen met nadenken over een 
goede invulling van de printer. We 
(de nieuwe groep 7/8) kwamen op 
het idee om een bedrijfje te starten. 
Het heet V3D (Vredeveld 3D). We 
hebben voor Kerst 2017 hangers 
geprint en verkocht aan de ouders. 
Daarmee verdienden we genoeg 
geld om een nieuwe kleur filament 
te kopen: het blauw voor de vis!  
Ons “Move it” project:  
We hebben meegedaan aan het 
“Move it Project”. We hebben 
speelgoed gemaakt voor de zieke 
kinderen zodat ze zich niet gaan 
vervelen en een beetje afgeleid 
worden voor de operaties en prikjes 
en dat ze minder aan hun ziekte 
denken.  
Gisteren was de prijsuitreiking. We 
hebben een gedeelde eerste prijs. 
De kinderen van groep 7-8 hebben  
€500,00 gewonnen én de 
creativiteitsprijs. Deze 
creativiteitsprijs is een abonnement 
op “Doodle 3D Transform” ter 
waarde van €495,00 voor het 
komende schooljaar. We zijn 
natuurlijk supertrots op onze groep 
7-8!!! 
 

 
 

Schoolregels: 
Gisteren zijn er twee 
ouderbijeenkomsten geweest waarin 
we de schoolregels hebben 
besproken.  
Net als er voor de kinderen regels 
zijn, zijn er voor volwassenen ook 
regels.  Regels bieden voor iedereen 
houvast en duidelijkheid en hierdoor 
ook veiligheid, omdat iedereen weet 
wat er van hem of haar verwacht 
wordt.  
De schoolregels worden per mail als 
aparte bijlage met deze nieuwsbrief 
meegestuurd. 
 

Samenwerkingsovereenkomst 
We hebben als school een 
samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. In deze overeenkomst 
staat wat u van de school kunt 
verwachten en wat wij als school van 
de ouders verwachten.  
Door de samenwerkings-
overeenkomst te ondertekenen 
geeft u aan dat u de verwachtingen 
(regels) van de school onderschrijft.  
Alle ouders/verzorgers die bij de 
informatiebijeenkomst  aanwezig 
zijn geweest hebben een 
samenwerkingsovereenkomst 
ontvangen. Mocht u geen 
overeenkomst hebben ontvangen 
dan kunt u er één halen bij de 
groepsleerkracht of bij 
locatiedirecteur Anneke Voss. 
De ondertekende formulieren kunt u 
tot en met donderdag 28 juni 2018 
(tot 15.00 uur) inleveren bij de 
groepsleerkracht. 
Indien u geen formulier wilt 
ondertekenen dan kunt u dit 
persoonlijk melden bij 
locatiedirecteur Anneke Voss. 
Indien u deze 
samenwerkingsovereenkomst na het 
gesprek en/of de extra uitleg niet 
wilt/kunt ondertekenen dan is het 
wellicht verstandig om een andere 
basisschool te zoeken. 
 
 
Groep 2/3 
Vanaf maandagochtend 25 juni 
worden de kinderen van groep 2 in 
het lokaal van groep 3 verwacht. 
De laatste 4 weken, van maandag 
t/m vrijdag, kunnen de kinderen vast 
wennen aan hoe het werken en 
samen leren in groep 3 gaat.  
 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 36 

 

21 juni 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Hoofdprijs Project 

Move-it 
- Schoolregels 
- Samenwerkings-

overeenkomst 
- Groep 2/3 
- Juf Elise 
- Re-integratie 

groepsleerkracht 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 26: 27 mei 
Week 27: 02 en 03 juli 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 26:  25 t/m 27 juni 
Week 27:  02 t/m 04 juli 

 
 
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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Schoolfoto’s 
Vandaag hebben de kinderen die 
gefotografeerd zijn door de 
schoolfotograaf de foto’s 
meegekregen. De foto’s zijn erg 
mooi geworden. In het mapje vindt u 
de benodigde informatie over het 
kopen en eventueel nabestellen.  
 
 
Juf Elise 
Zoals u weet is juf Elise zwanger. 
Helaas heeft zij twee weken geleden 
een acute zwangerschapsischias 
gekregen. Dat is heel vervelend voor 
haar. Door fysiotherapie, 
thuisoefeningen en rust gaat het nu 
gelukkig iets beter met haar. 
Daarom gaat zij vanaf volgende 
week weer aan het werk op de 
donderdag- en vrijdagochtend in 
groep 2/3. 
Op de woensdagen vervangt juf 
Malon haar in groep 2/3.  
Op de donderdagmiddag gaan groep 
1/2/3 weer bij elkaar in 1 lokaal. 
 
Re-integratie groepsleerkracht 
Vanaf maandag 25 juni a.s. zal juf 
José Ziengs op de maandagen en 
dinsdagen meedraaien bij ons op 
school. 
Zij werkt momenteel voor onze 
stichting op een basisschool in 
Emmen. Zal heeft aangegeven dat zij 
graag enkele weken mee wil draaien 
omdat re-integratie op een andere 
basisschool vaak beter gaat dan op 
de eigen basisschool. We wensen 
haar fijne weken toe bij ons op 
school. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De ouderverening is bezig met het 
voorbereiden va het zomerfeest. 
 
Medezeggenschapsraad 
Aanstaande vrijdag zal de MR weer 
bij elkaar komen voor een 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Afgelopen maandagmiddag was 
mevrouw Roelien van de bibliotheek 
bij ons in de klas. Ze had twee 
koffers mee met prentenboeken en 
een mooie jas met heel veel zakken. 
Hierin zaten knuffeltjes verstopt die 
bij een prentenboekje hoorden. De 
kleuters hielpen mevr. Roelien om 
de juiste knuffel bij het juist 
prentenboek te leggen. En hierna 
was er tijd om te  “lezen”. 
 

 
 

 
 
 
Onderzoek GGD voor de leerlingen 
van groep 2 
A.s. dinsdag, 26 juni, onderzoekt de 
doktersassistent van de GGD alle 
kinderen van gr 2. De ouders/ 
verzorgers van deze kinderen 
hebben vandaag een brief van de 
GGD ontvangen. Het is de bedoeling 
dat u, als ouders/verzorger, online 
de vragenlijst vóór dinsdag invult.  
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Groep 1-2-3 
Vorige week dinsdagmiddag hebben 
we een leuke actieve DOE-middag 
gehad. De kinderen hebben veel 
gebouwd, geknutseld en 
geconstrueerd. Het koekjes bakken 
en het metselen met suikerklontjes 
waren echt favoriet. Maar een toren 
bouwen van dozen, een meidenhut 
bouwen van tafels, banken en 
kleden zijn natuurlijk ook heel leuk 
om te doen.  
De start was voor de kleuters even 
spannend omdat we met de hele 
school door de hele school aan de 

slag gingen. Daarom had iedereen 
een briefje om de hals waarop 
vermeld stond waar ze in de 4 
ronden naar toe moesten. En wat is 
het dan mooi om te zien dat de 
oudere kinderen voor de jongeren 
zorgen en hen bij de hand nemen. Al 
met al was het zeer geslaagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4-5-6 
Excursie : Blij met de Bij 
Dinsdag gingen we naar het 
duurzaamheidscentrum. Daar kregen 
we les over het belang van de bij.  
We weten nu dat bijen belngagrijk 
zijn voor de bestuiving van planten. 
Dat er maar een soort een honingbij 
is en de andere  330 soorten geen 
honing maken. Maar wel nuttig 
werk, door het drinken van nectar 
uit de bloemen verplaatsen de bijen 
het stuifmeel van de ene naar de 
andere plant.  
Wij zijn op bezoek geweest bij 
honingbijen die dus twee taken 
heeft; bestuiving èn honing maken. 
 

 
 
Op Socialschools vindt u nog meer 
foto’s. 
 
Poppentheater 
Ssssttt… 
Niets zeggen maar we gaan een 
voorstelling maken voor de groepen 
1/2 en 3. We maken een 
poppentheater. 
 
 

http://www.vredeveldschool.nl/
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Groep 7-8 
 
Gastles  
De afgelopen twee weken hebben 
de kinderen les gehad van een 
gastdocent ter voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs. Dit is erg 
nuttig voor de kinderen. 
 
Afscheidsavond 
Binnenkort volgt per mail meer 
informatie over de afscheidsavond. 
 
Schooleindkamp 
We hadden een gezellig en fijn 
kamp. De kinderen hebben genoten. 
U kunt op SocialSchools de foto’s 
van de activiteiten bekijken! 
We willen alle ouders die voor 
vervoer gezorgd hebben bedanken. 
Zonder deze ouders was alles niet 
mogelijk! Bedankt!! 
 

 
 
Groeten, 
Juf sandra K. en juf Marieke 
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