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BELANGRIJKE DATA 
 

28-06 Uiterlijke 
inleverdatum 
samenwerkings-
overeenkomst 

29-06 TT Assen, alle 
kinderen vrij 

02-07 Studiedag team: alle 
kinderen vrij 

04-07 Koffie-uurtje 

05-07 Zomerfeest 

08-07 Gezinsviering in de 
kerk  

09 t/m 12 juli  
 Ouder-kind-

leerkrachtgesprek 

11-07 Anneke afwezig 
i.v.m. directieberaad 

17-07 Schoolverlatersavond 

18-07 Laatste schooldag 
groep 8 

20-07 Alle kinderen om 
12.00 uur vrij! 

 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Pleinfeest 
Donderdag 5 juli a.s. organiseert de 
oudervereniging een geweldig 
schoolfeest. Het feest begint om 
17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom!!! 
 

 
 
Gezinsviering 
Op zondag 8 juli is er een 
gezinsviering in de katholieke kerk 
aan de Dr. Nassaulaan 3c. Aan deze 
kerk zijn wij als school verbonden. 
Het is de werkplek van Pastoor 
Tolboom. Het afgelopen jaar zijn wij 
met onze leerlingen een aantal keer 
in de kerk geweest. 
Mocht u met uw kind dit schooljaar 
kerkelijk willen afsluiten, dan is de 
gezinsviering op 8 juli wellicht een 
mooi moment. De viering begint om 
10 uur in de katholieke kerk van 
Assen. Het adres is: 
Dr. Nassaulaan 3 9401 HJ Assen 
 

Samenwerkingsovereenkomst 
We hebben al veel getekende 
overeenkomsten retour gekregen. 
Mocht u nog vragen hebben over de 
inhoud van het samenwerkings-
overeenkomst dan kunt u 
dinsdagmorgen 3 juli tot 09.00 uur 
bij Anneke terecht. Ook 
dinsdagmiddag vanaf 14.15 uur kunt 
u met haar in gesprek. 
 
Schoolfoto’s 
Denkt u nog aan het betalen van de 
schoolfoto’s? 
Indien u de schoolfoto wilt houden 
dan graag de foto(‘s) weer inleveren 
op school. 
Voor beide opties geldt: uiterlijke 
inleverdatum dinsdag 03 juli a.s. 
 
Koffie-uurtje 
Woensdag 04 juli is er weer een 
koffie-uurtje. Alle ouders/verzorgers 
zijn van 08.30 uur tot 09.30 uur van 
harte welkom. Tijdens het koffie-
uurtje kunt u uw vragen stellen 
m.b.t. onderwijskundige - of 
organisatorische onderwerpen. Ook  
vertelt locatiedirecteur de laatste 
ontwikkeling op o.a. 
onderwijskundig gebied m.b.t. de 
Vredeveldschool. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
LEERLINGENRAAD 
Dinsdagmiddag 03 juli komt de 
leerlingenraad bijeen. Dan wordt het 
jaar geevalueerd en wordt 
besproken hoe de nieuwe 
leerlingenraad, voor volgend 
schooljaar, gevormd gaat worden. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2-3 
We zijn gestart met ons nieuwe 
thema: ‘Een zomer vol kunst’. Om 
het voor de jongere kinderen 
eenvoudiger te houden, gaan we 
eerst met de zomer aan de gang. 
Hierna komt ‘kunst’ aan bod. 
  
Het leerplein is omgetoverd tot een 
camping. Daar kunnen de kinderen 
slapen in een tentje, picknicken, 
barbecueen en zelfs een duik nemen 
in een ‘zwembad’.  
 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 37 

 

28-06-2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Pleinfeest 
- Gezinsviering 
- Samenwerkingsover-

eenkomst 
- Schoolfoto’s 

• Leerlingenraad 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 27: 02-03 juli 
Week 28: 11 juli 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 27: 02 t/m 04  juli 
Week 28: 09-10-12 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. 
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Groep 2/3 
Het was toch wel een klein beetje 
spannend hoor afgelopen maandag… 
de eerste “echte” dag van groep 2/3. 
De kinderen van groep 2 hebben 
direct al kunnen zien hoe het er in 
groep 3 aan toe gaat. En wat kunnen 
de kinderen van groep 3 goed 
uitleggen en helpen zeg. Mooi om 
die samenwerking te zien. 
De kinderen van groep 2 hebben 
allemaal een eigen plekje in de klas 
en een eigen la. Wat zijn ze trots! 
 
Groep 3 is, naast het helpen van 
groep 2, ook zelf nog hard aan het 
werk. We zijn bezig in kern 11. We 
leren woorden met een open 
lettergreep te lezen zoals kleren, 
slapen, zweten, strepen. Dat is nog 
best lastig! 
Het blijft belangrijk om thuis ook 
lekker met uw kind te lezen. 
 
Groep 4-5-6 
 
Tafeldiploma’s 
Op woensdag 27 juni kregen Bryan 
en Frishta hun tafeldiploma! Nu 
willen ze verder met de tafel van  11, 
12 en zelfs 13! 
Ook willen deze twee toppers 
deelsommen gaan maken. En vooral 
de moeilijke deelsommen! Prachtig 
om te zien dat kinderen door onze 
manier werken, eigen (uitdagende ) 
doelen leren stellen! 

 
 

Een zomer vol kunst 
Ons nieuwe thema is Een zomer vol 
kunst. 
We hebben al kennisgemaakt met 
twee beroemde Nederlandse 
schilders. Herkent u ze? 
 
Poppentheater 

 
 
Groep 7-8  
 
De kinderen in groep 7/8 zijn druk 
bezig met het oefenen voor de 
musical. 
Zij doen erg hun best en het wordt al 
heel wat. 
Op social schools zijn foto's geplaatst 
van het pannenkoeken bakken door 
groep 8, met behulp van de moeder 
van Kirsten en Zoë. Onze dank 
hiervoor. 
De citotoetsen van groep 7 zijn nu 
ook allemaal afgenomen. Om deze 
ook in de rapporten te kunnen 
verwerken, hebben we wel alle 
rapporten nodig. 
Wilt u uw kind het rapport mee 
geven als dit nog niet gedaan is? En 
wilt u er ook aan denken dat het geld 
voor de schoolfoto's, of de 
schoolfoto's zelf mee naar school 
terug moeten? 
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