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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Koffie-uurtje 
- Gezinsviering 
- Muggen in “de 

Orchidee” 
- Leegruimen 

lokalen 
-  

• Leerlingenraad 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de 
groepen 

 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en 

locatiedirecteur: 
MIB-er juf Lia 

Week 28: 11 juli 
Week 29: 16 en 17 juli 
 

Locatiedirecteur juf 
Anneke 

Week 28: 09-10-12 
juli 

Week 29: 16 t/m 18 
juli 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
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 

11-07 Ouderinformatieavond 
m.b.t. groepsindeling 
en formatie 

17-07 Schoolverlatersavond 

18-07 Laatste schooldag 
groep 8 

19-07 Feestelijke uitreiking 
Drents Veiligheids 
Label (DVL) 

20-07 Alle kinderen om 
12.00 uur vrij! 

21-07 t/m 02 september 2018 
 Zomervakantie 

03-09 Start nieuw schooljaar 
BaO! 

 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Koffie-uurtje 
Afgelopen woensdag hebben we 
weer een koffie-uurtje gehad. 
Het volgende is  o.a. ter tafel 
gekomen: 

• Voorstellen nieuwe ouders 

• Ontwikkelingen m.b.t. 

onderwijs op de 

Vredeveldschool 

• Aanscherpen van de bestaande 

schoolregels wordt als goed, 

zinvol en prettig ervaren 

• Samenwerkingsovereenkomst: 

Goed dat dit op papier staat. 

Geeft duidelijkheid. 

• Plannen voor toekomst met ons 

onderwijs 

• Ouderbijeenkomst 

woensdagavond 11 juli 2018. 

Deze bijeenkomst is op een 

avond georganiseerd om 

werkende ouders/verzorgers 

ook de mogelijkheid te bieden 

om bij de ouderbijeenkomst 

aanwezig te zijn. 

 

Vervolg Koffie-uurtje 

• Pleinfeest 05 juli a.s.: wordt 

georganiseerd door 

oudervereniging. Veel 

ouders/verzorgers helpen 

hieraan mee. 

• MR-oudergeleding zoekt nog 

kandidaten om zitting te 

nemen in de MR namens de 

ouders. Beide ouders verlaten 

de MR omdat hun kind naar het 

VO gaat. 

• We hebben gepraat over het 

wel/niet labellen van ons 

onderwijs. Is het zinvol/goed 

om ons vernieuwde onderwijs 

een naam te geven? Trekt dit 

nieuwe mensen aan of juist 

niet…. 

 

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 
 
 

Feestelijke uitreiking Drents 
Verkeersveiligheidslabel (19 juli) 
Donderdagochtend 19 juli ontvangen 
wij van de gemeente Assen het 
Drents Verkeersveiligheidslabel. In 
een eerdere nieuwsbrief hebben we 
al geschreven dat we er erg trots op 
zijn dat we dit Label hebben kunnen 
bemachtigen. Het betekent dat we 
als school heel goed aandacht 
besteden aan hoe we onze 
leerlingen leren zich zo veilig 
mogelijk in het verkeer te begeven!  
 
De uitreiking van het Label wordt 
door twee belangrijke personen 
gedaan. Wie dat zijn? Dat is nog een 
beetje een verrassing…   

http://www.vredeveldschool.nl/


 

Vredeveldschool- Tuinstraat 5e  – 9404 KK - Assen- www.vredeveldschool.nl 

Vervolg Drents 
VerkeersVeiligheids Label 
Dit is wel een feestje waard en 
daarom nodigen we u dan ook graag 

uit om dit met ons mee te vieren! 
Het is op donderdagochtend 19 juli 
van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 
uur. Komt u ook?  

 

 
 
Muggen in “de Orchidee” 
We hebben in de gehele MFA “de 
Orchidee” overlast van muggen. De 
gemeente en het bouwbedrijf zijn al 
meer dan 1 jaar bezig om het 
probleem op te lossen. Ze denken nu 
te weten waardoor de 
muggenoverlast wordt veroorzaakt. 
Het schijnt dat enkele leidingen van 
de ventilatiekanalen niet goed zijn 
afgesloten. Op 20 juli a.s. gaat ITN 
hier mee aan de slag. We gaan ervan 
uit dat hiermee de muggenplaag 
voorbij is. 
 

 
 

Leegruimen lokalen 
Donderdagmiddag 19 juli a.s. gaan 
we alle lokalen leegruimen. Het 
meubilair wordt dan in het 
speellokaal geplaatst. In de 
zomervakantie worden alle lokalen 
dan grondig schoongemaakt zodat 
we het nieuwe schooljaar in een 
mooi fris lokaal kunnen starten.  
We zoeken nog ouders/verzorgers 
die ons hier mee kunnen en willen 
helpen. Als we met z’n allen helpen 
is het zo klaar….. 
U kunt zich opgeven bij de 
groepsleerkrachten. 
 
 

LEERLINGENRAAD 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben 
we een leerlingraad gehouden. 
We hebben teruggekeken op het 
afgelopen jaar. 
We hebben veel bereikt met en door 
de leerlingenraad: 

• Het schoolplein is 

aantrekkelijker geworden 

• De auto’s worden meer 

verdeeld over beide 

parkeerpleinen 

• Dramalessen op school 

• Voorbereidingslessen op 

Voortgezet onderwijs 

• Leerlingen maken meer gebruik 

van de centrale keuken 

• Regenboog houdt zich nu beter 

aan de afspraken m.b.t. spelen 

op het schoolplein 

• Er wordt niet meer gerookt op 

het schoolplein 

De huidige leerlingenraad gaat voor 
vrijdag 13 juli een nieuwe 
leerlingenraad vormen. Maandag 16 
juli komt de oude en de nieuwe 
leerlingenraad samen voor de 
overdracht. 
 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 

Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 13 juli hebben we weer een 
overleg. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
Het is nog steeds prachtig weer. 
Daarom is de zandtafel omgetoverd 
tot watertafel. Zowel buiten als 
binnen kunnen de kinderen spelen 
met water. ‘Spelen’…..het is ook 
leren….wat is een trechter? Waar 
kan meer water in? Wat blijft drijven 
en wat zinkt en hoe komt dat? 
 

 

Volgende week krijgen de kinderen 
hun gymschoenen en pantoffels mee 
naar huis. In het nieuwe schooljaar 
zijn ze misschien al te klein. 
 

Groep 2-3 
De kinderen van groep 2 zijn deze 
week begonnen om in een echt 
groep 3 werkboekje te werken. Wat 
zijn de kinderen enthousiast en wat 
kunnen ze al goed in een boekje 
werken!  
Groep 3 werkt ook nog hard om kern 
11 voor de zomervakantie af te 
ronden. 
We hebben met elkaar weer leuke 
rekenspelletjes in een circuit gedaan: 
yahtzee, spiegelen met kaplablokjes 
en sommen maken met 
dominostenen. 
Met dit prachtige zomerweer 
hebben we gelukkig ook nog lekker 
de tijd om buiten te spelen! 
Volgende week staan de 
rapportgesprekken gepland. De 
indeling heeft u via de mail 
ontvangen. 
 

Groep 4-5-6 
Vorige week zijn we gestart met ons 
nieuwe thema “Een zomer vol 
kunst”. U heeft al mooie foto’s 
voorbij zien komen.  
Deze week werken we er hard mee 
verder. Zo hebben we onder andere 
geleerd hoe de onderdelen van een 
bloem heten: kroonblad, kelkblad, 
meeldraden, stempel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
En de kinderen weten ook waarvoor 
deze onderdelen dienen. We 
begrijpen nu waarom bijen en 
andere insecten zo belangrijk zijn 
voor de natuur en waarom ze zo 
graag op bloemen zitten. 
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Vincent van Gogh schilderde heel 
graag een speciaal soort bloem: de 
zonnebloem. Wist u dat hij er wel 9 
schilderijen van gemaakt heeft? 
Vincent van Gogh schilderde op een 
speciale manier. De kinderen weten 
dit nu heel goed! We noemen die 
manier: pointilisme. Dat is nog wel 
een beetje een moeilijk woord. Maar 
sommige kinderen weten het toch al 
wel. Knap he?  

 
 
We lezen veel over Vincent van Gogh 
(hij had een spannend leven, vraagt 
u maar eens na) en leren dat, om zelf 
een mooie tekst te schrijven, het 
gebruiken van verwijswoorden heel 
fijn is. We leren ze herkennen en 
kunnen zelfs al zeggen waar ze naar 
verwijzen!  
 
Met rekenen zijn een paar kinderen 
bezig met het onder elkaar rekenen. 
Cijferen noemen we dat. Je kunt 
cijferend optellen, aftrekken en ook 
cijferend vermenigvuldigen. Ook 
leren we hoe we snel en handig 
lastige sommen kunnen oplossen als 
58 + 26=. Kortom: ook al is het bijna 
vakantie, in groep 456 leren we nog 
steeds lekker door!  
 
Vergeet u volgende week de 10-
minuten gesprekken niet? 
En denkt u er ook om dat de 
rapporten morgen (vrijdag) mee 
naar school worden genomen?  
 
Vanaf volgende week 
donderdag/vrijdag hebben we een 
doorlopende tentoonstelling in de 
klas en in de school. Het lijkt wel een 
beetje of de school een museum is: 
overal hangen we (zelfgemaakte) 
kunst op! We zouden het heel fijn 
vinden als u onze kunstwerken komt 
bewonderen!   
 

Groep 7-8  
 
Zuludesk, 
Uw zoon of dochter zit in groep 8 en 
zal binnenkort van school gaan. 
De afgelopen school jaren hebben 
de leerlingen gebruik gemaakt van 
een iPad tijdens de lessen. Om de 
iPad op school goed te gebruiken is 
deze door Primenius voorzien van 
Zuludesk.  
Tijdens de laatste schoolweek zal 
Zuludesk op afstand door Primenius 
verwijderd worden van de iPad. 
Nadat Zuludesk is verwijderd heeft 
Primenius geen beheer meer over de 
iPad.  
 
iPad met huurkoop  
Mocht uw zoon of dochter een iPad 
gebruiken die via de 
huurkoopregeling van Primenius is 
gekocht. Dan heeft u de afgelopen 
periode een mail gehad of 1 van 
onze medewerkers telefonisch 
gesproken over de verdere 
afbetaling van de iPad.  
Heeft u nog niemand gesproken of 
geen bericht ontvangen dan 
verzoeken wij u dringend doch 
vriendelijk om dit zo snel mogelijk 
aan iPad service kenbaar te maken 
via 0597-743103 of 
debiteuren@primenius.nl 

http://www.vredeveldschool.nl/
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