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Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 39 

 

12-07-2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Ouderavond 

- Ik leer leren 

- Gezinsviering 

- Muggen 

- IJsje Bouwbedrijf 

Hendriks 

-  

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 29: 16 en 17 juli 
Week 30: Start 

zomervakantie 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 29: 16 t/m 18 
Week 30: Start 

zomervakantie 
 
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. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

 
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 

 
Ouderavond groepsindeling en 
formatie: 
Gisteravond, woensdag 12 juli jl.,  
Is er een ouderavond geweest. Er 
waren veel moeders en 1 vader 
aanwezig. 
We hebben gesproken over de 
ontwikkeling van de afgelopen jaren,  
de visie en de onderwijskundige 
plannen voor het komende 
schooljaar. 
Bij deze willen wij nogmaals 
benadrukken dat wij bij alle 
veranderingen die we doorvoeren 
we het beste voor uw kind(eren) 
voor ogen hebben! 
Onderaan de nieuwsbrief kunt u 
lezen welke combinatie-groepen we 
volgend jaar hebben en welke 
leerkrachten. 
 
Ik leer leren training                         
De afgelopen weken heeft groep 8 
een goede voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs gehad van 
Marleen Roebes. Marleen Roebes is 
eigenaar van  ZieZo Huiswerk-

begeleiding.  
Zij heeft de training ‘Ik leer leren’ 
verzorgd. De training helpt de 
leerling om zelf een beeld te krijgen 
van wat zij nodig hebben om goed te 
kunnen leren. Elke leerling is anders 
en heeft andere dingen nodig om te 
kunnen leren.  
In 5 bijeenkomsten werd er gewerkt 
aan het krijgen van een goed 
zelfbeeld van de leerlingen en met 
elkaar hebben ze geleerd  hoe je 
bepaalde leeronderdelen aanpakt.  
 
 

 
Ik leer leren training  (vervolg) 
De training bestond uit de volgende 
lessen: 

 Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, 

leervoorkeuren en je eigen 
manier van leren 

 Les 2: Je leert omgaan met 
faalangst en hoe je motivatie kunt 
hebben en houden 

 Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt 
plannen, met tijd om kunt gaan 
en je werk makkelijk kunt 
organiseren 

 Les 4: Je ontdekt hoe jij je het 
beste kunt concentreren 

 Les 5: Je leert je hersenen 
optimaal gebruiken voor het 
onthouden van lesstof 

Gezinsviering 
Afgelopen zondag is er een 
gezinsviering in de katholieke kerk 
geweest. Het thema van deze viering 
was: Jij bent bijzonder! 
Een aantal teamleden zijn hier naar 
toe geweest. Marleen van groep 7 
was misdienaar. Het was een fijne 
viering. 
 
Muggen: 
Bouwbedrijf Hendriks heeft 
afgelopen weekend ervoor gezorgd 
dat de muggen in MFA “de 
Orchidee” zijn bestreden door de 
ongediertebestrijdingsdienst. 
Gelukkig zijn alle muggen nu uit het 
gebouw verwijderd. 
 
IJsje bouwbedrijf Hendriks: 
Omdat de leerlingen en de teams 
van de Vredeveldschool en de 
Regenboog lange tijd erg veel 
overlast hebben gehad van de 
muggen heeft bouwbedrijf Hendriks 
vandaag getrakteerd op een ijsje. 
Dit gebaar werd door alle kinderen 
en teams erg gewaardeerd. 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
Medezeggenschapsraad 
Vandaag hebben de MR-leden de 
laatste vergadering van het 
schooljaar gehad. We hebben 
afscheid genomen van Maureen en 
Marian. We zijn erg blij met hun 
inzet van de afgelopen jaren. 
We kunnen jullie ook meededelen 
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dat Esmeralda, de moeder van 
Justin, volgend schooljaar 
plaatsneemt in de MR. Voor 7 
september hebben jullie de 
mogelijkheid om hier op te reageren. 
Tevens zoeken we nog een ouder die 
een plek in  de MR wil vervullen.  
Aanmelden kan bij juf Elise, juf 
Anneke of juf Malon. 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Nog één week en dan is het 
vakantie! Wat kijken we hier 
allemaal naar uit. 
Afgelopen week hebben de kinderen 
van groep 1 t/m 6 gekeken naar de 
musical van groep 7-8. Het zag er 
geweldig uit, we hebben ervan 
genoten. 
Volgende week zullen we samen de 
lokalen gaan opruimen en 
schoonmaken, zodat ze 

klaargemaakt kunnen worden voor 
het nieuwe schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Onderbouw 

leerjaar 1-2-3 

Middenbouw 

leerjaar 4-5 

Bovenbouw 

leerjaar 6-7-8 

Maandag Malon/Carla Sandra P.  José Ziengs 

Dinsdag Malon/Carla Sandra P. José Ziengs 

Woensdag Elise/Carla Marieke José Ziengs 

Donderdag  Malon/Elise Marieke Natasja 

Vrijdag Malon/Elise Marieke Natasja 
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