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BELANGRIJKE DATA 

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 

27-08 Vanaf 10.00 uur 
inruimen van de 
klassen. Alle hulp is 
welkom! 

03-09 Start nieuw schooljaar 
BaO! 

 
 
VANUIT HET TEAM 

Afscheid juf Sandra Kemkers 
We hebben vanochtend afscheid 
genomen van juf Sandra Kemkers. 
Zij heeft zich het afgelopen 
schooljaar enorm ingezet voor onze 
school. 
Dank je wel juf Sandra! 
We wensen jou een heel fijne 
werkplek op een andere basisschool 
toe! 
 
Schoolverlaters: 
We wensen alle schoolverlaters heel 
veel plezier en succes op hun nieuwe 
school! 
 
 
5 Gelijke Dagen Model 
Maandag 3 september starten we 
met het 5 Gelijke Dagen Model. 
Dat betekent dat alle kinderen alle 
dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur 
op school aanwezig zijn. 
 
Gymnastiek 
Volgend schooljaar hebben de 
groepen 3 t/m 8 gymnastiek op de 
woensdag. 
 
Drents Verkeersveiligheidslabel 
Wethouder Harmke Vlieg kwam op 
donderdag 19 juli het Drents 
Verkeersveiligheidslabel uitreiken 
aan onze school. Wat zijn we hier 
trots op! Het afgelopen jaar hebben 
we ook hard gewerkt aan de 
verkeersveiligheid van onze 
kinderen.   
 

De ochtend begon spannend. Seef 
de Zebra zou het labelbordje 
brengen, maar was nergens te 

bekennen. Seef was al bijna op 
vakantie. Gelukkig bedacht Seef nog 
nét voordat hij op de trein stapte, 
dat hij iets was vergeten: het 
uitreiken van het label op de 
Vredeveldschool.  
 
De leerlingen begonnen uitbundig te 
klappen toen Seef alsnog op de 
school arriveerde. Wethouder 
Harmke Vlieg feliciteerde de school 
van harte met het behalen van het 
label en overhandigde het 
labelbordje aan de directrice.  
 
Zij besloot samen met de kinderen 
dat het bordje een mooie plek moet 
krijgen naast de ingang van de 
school. De leerlingen zongen daarna 
met z’n allen het verkeerslied 
‘Vroem-Vroem’. De feestelijke 
ochtend werd afgesloten met een 
heerlijk verfrissend ijsje.  
 

 
Groep 1-2-3 
Voor de zomervakantie zijn er allerlei 
bijzondere activiteiten. We hebben 
op een hele speciale manier muziek 
gemaakt….met bierflesjes! Vul je de 
flesjes met water en tikt je er dan 
met lepeltje  tegen aan, dan hoor je 
een mooie klank. De dirigent zorgt 
ervoor dat het orkest heel mooi 
samenspeelt. 
 

 
 
Ook zijn we druk bezig geweest met 
het opruimen en schoonmaken van 
de klas. Iedereen heeft 
meegeholpen. 
 
 

 

 
Tot maandagmorgen 
03 september 2018! 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Afscheid juf Sandra 

Kemkers 
- Schoolverlaters 
- 5 Gelijke dagen 

model 
- Gymnastiek 
- Drents Verkeers-

veilgiheidslabel 
-  

• Nieuws uit de groepen 
 
 
 
 
 
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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