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BELANGRIJKE DATA 
 

08-09 Wijkfeest Assen-Oost 

10-09 Opnames Drents 
Museum groep 6-7-8 

15-09 Start inschrijving 
NaSchoolseActiviteiten 

 17 t/m 20 oktober 

   Ouder-kind-leerkracht 
gesprekken 

 18-09 Prinsjesdag 

 18-09 Koffie-uurtje 

 
VANUIT HET TEAM 

 
Start nieuw schooljaar 
Afgelopen maandag zijn we het 
schooljaar 2018-2019 gestart. Alle 
kinderen en een aantal juffen zijn via 
de trampoline het nieuwe schooljaar 
“in gesprongen”.  
Alle kinderen zijn het schooljaar 
goed gestart. 
Onze combinatie van leerjaar 1-2-3 is 
nieuw voor onze school. Maar de 
kinderen en de groepsleerkrachten 
vinden het nu na een paar dagen al 
heel gewoon en zelfs plezierig. 
 
Nieuwe leerlingen: 
Wij hebben deze week 2 (nieuwe) 
leerlingen mogen verwelkomen. 
Dana Kampman en Guusje Lesschen 
zijn deze week gestart in leerjaar 1. 
Wij wensen beide leerlingen een 
heel fijne schooltijd op onze school 
toe. 
 
Wijkfeest Assen-Oost 
a.s. Zaterdag 8 september 2018 
wordt het jaarlijkse wijkfeest Assen-
Oost gehouden. 
Onze school zal dit jaar ook 
deelnemen aan de markt. De 
leerkrachten zijn de gehele dag (per 
toerbeur) aanwezig om te vertellen 
wat wij allemaal doen op de 
Vredeveldschool. U bent als ouder 
samen met uw kind ook van harte 
welkom bij onze stand om andere 
ouders en kinderen te informeren 
over onze school. 
Want ouders en kinderen horen 
graag van andere ouders en 
kinderen de sterke punten (en 
natuurlijk de verbeterpunten) van 
een basisschool. 
Komt u ook? 
De markt is van 11.00 uur tot en 
met 16.00 uur. 

5 Gelijke Dagen Model 
Deze week zijn we gestart met het 5 
Gelijke Dagen Model. Dat houdt in 
dat alle kinderen alle dagen van 
08.30 uur tot 14.00 uur naar school 
gaan. 
Wij geven alle ouders/verzorgers 
een compliment voor het feit dat u 
er allemaal al rekening mee houdt! 
 
Nieuw schoonmaakbedrijf pand 
MFA 
Afgelopen anderhalf jaar heeft 
schoonmaakbedrijf Hago het pand 
van MFA Assen-Oost het gebouw 
schoongemaakt. 
De gemeente heeft de schoonmaak 
van (bijna) alle openbare gebouwen 
overgedragen aan Asito.  
 
Bibliotheek op school: 
De Bibliotheek op school is een 
educatieve aanpak, een manier voor 
elke Nederlandse 
basisschool om een volwaardige 
(digitale) bibliotheek te realiseren en 
te behouden. Het bestaat uit 
verschillende, flexibel in te zetten 
bouwstenen die voor elk wat wils 
maar vooral ook voor elk wat 
passends te bieden hebben. We 
gebruiken deze werkwijze op de 
Vredeveldschool al enkele jaren. 
Daarbij staat voor ons steeds een 
ding voorop: LEZEN. Wij willen 
kinderen aan het lezen krijgen én 
houden, op school en thuis. 
Waarom? Omdat lezen een 
verrijking is van het leven. Omdat 
lezen de kansen op de arbeidsmarkt 
vergroot. Omdat lezen het vliegend 
tapijt is waarmee ieder door zijn 
fantasie kan reizen. Omdat lezen je 
op school vooruit helpt. 
 
Biebouders: 
We zijn nog op zoek naar 
ouders/verzorgers die structureel op 
de vrijdag willen meehelpen met het 
uitlenen van boeken aan de 
kinderen. 
Als u op de vrijdagen kunt helpen bij 
de bieb dan kunt u dat melden bij de 
groepsleerkracht van uw kind(eren). 
Zonder een groep enthousiaste 
vrijwilligers is het niet mogelijk om 
optimaal gebruik te maken van de 
schoolbibliotheek. 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Start nieuw 

schooljaar 
- Nieuwe leerlingen 
- Wijkfeest Assen-Oost 
- 5 Gelijke Dagen 

Model 
- Nieuw 

schoonmaakbedrijf 
- Bibliotheek op school 
- Biebouders 
- Schoolkalender 
- Pantoffels/sloffen/ 

blauwe hoesjes 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 37: 10 -11 sept. 
Week 38:  19 september 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 37:  10-12-13 sept. 
Week 38:  17 t/m 19 sept. 

 
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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Gymtijden 
De kinderen van de midden- en 
bovenbouw krijgen iedere woensdag 
gymnastiek in de grote gymzaal van 
MFA “de Orchidee”. 
Denkt u eraan dat uw kind iedere 
woensdag gymschoenen en 
gymkleding meeneemt naar school? 
 
Schoolkalender 
Komende week worden de laatste 
activiteiten toegevoegd aan de 
schoolkalender. 
De activiteiten van de 
schoolkalender zijn binnenkort ook 
te zien op de kalender van de 
website. 
Ouders/verzorgers die graag een 
papieren versie willen ontvangen 
kunnen dat melden bij 
locatiedirecteur Anneke Voss. 
 
Gebruik pantoffels/sloffen/blauwe 
hoesjes 
Omdat het weer op dit moment nog 
steeds erg mooi is mogen de 
kinderen en ouders allemaal op 
schoenen de school betreden. 
Zodra de kans op regen weer 
aanbreekt gaan we weer over op het 
gebruik van pantoffels/sloffen. 
De schoenen worden dan weer 
structureel in de kast bij de voordeur 
gezet. 
Van de ouders/verzorgers wordt dan 
verwacht dat zij de blauwe hoesjes 
weer gaan gebruiken. 
We zullen het duidelijk aangeven 
wanneer we weer overstappen op 
het gebruik van de 
pantoffels/sloffen/blauwe hoesjes. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
De zomervakantie is weer voorbij en 
de eerste schoolweek zit er alweer 
bijna op. Wat hebben we een fijne 
start gemaakt! Leerjaar 1, 2 en 3 
vormen nu samen de onderbouw.  
Om alles fijn te laten verlopen 
hebben we wat verzoeken. 
 
Alle kinderen mogen gymschoenen 
meenemen die op school blijven. 
Graag voorzien van naam. En omdat 
veters strikken nog best moeilijk is, is 
het handig om gymschoenen met 
klitteband of elastiek te kopen. 
 

Op woensdag gaan de kinderen van 
groep 3 ook gymmen in de grote 
gymzaal. Graag een aparte tas mee 
geven met gymkleding. 
De gymschoenen zijn al op school. 
 
Voor de kinderen die het nodig 
hebben graag een extra setje schone 
kleding in een plastic zak  in de 
rugtas meegeven.  
 
Zodra het weer omslaat gaan we de 
schoenen weer in de hal neerzetten 
en lopen de kinderen weer op 
pantoffels in de school. Graag 
pantoffels meegeven voorzien van 
naam. 
 

 
Gezellig samen fruit eten! 
 
Groep 3 
 
Groep 4-5 
 
Thema ‘Dit ben ik’ 
We werken deze periode aan het 
thema ‘dit ben ik’. We hebben 
bijvoorbeeld al geleerd in welke wijk 
wij wonen en wat voor huizen er 
zijn. Verder leren we goed voor 
elkaar te zorgen en het fijn te 
hebben op school. 
 
 
 
Groep 6-7-8  
Het Drents Museum heeft onze 
groep 6-7-8 uitgenodigd om 
maandag 10 september a.s. deel te 
nemen aan de opnames voor PR van 
het Drents Museum. 
Dit is een mooie kans voor onze 
leerlingen om kennis te maken met 
filmopnames. 
Het is een dagvullend programma. 
Het Drents Museum zorgt voor eten 
en drinken. De kinderen hoeven dus 
zelf niets mee te nemen. 
We zijn nog op zoek naar enkele 
begeleiders die mee willen fietsen en 
mee willen lopen in het Drents 

Museum. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij juf Natasja of juf José. 
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