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Wat staat er o.a. in deze
nieuwsbrief:
• Belangrijke data
• Vanuit het team
Koffie-uurtje
Naschoolse
activiteiten
Jubileum Pastoor
Tolboom
Schoolreisje
• Leerlingenraad
• Vanuit de geledingen
• Nieuws uit de groepen

Aanwezigheid
MIB-er en locatiedirecteur:
MIB-er juf Lia
Week 39: 24-25 sept.
Week 40: 03 oktober
Locatiedirecteur juf Anneke
Week 39: 25-26-27 sept.
Week 40: 01-02-04 okt.

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.

29-09 Jubileumviering Pastoor
Tolboom (25-jaar Pastoor)
03-10 Start kinderboekenweek
04-10 Dierendag
09-10 Koffie-uurtje met
voorlichting Taalhuis
11-10 Fietsenkeuring VVN
12-10 Schoolreisje
19-10 Juf Elise gaat met
zwangerschapsverlof
19-10 Alle kinderen sportdag op
Terra College
20 t/m 29 oktober 2018
Herfstvakantie
29-10 Alle leerlingen vrij i.v.m.
studiedag team
30-10 Luizencontrole
VANUIT HET TEAM
Koffie-uurtje
Afgelopen dinsdag hebben we een
koffie-uurtje gehad. Dit keer waren
Harry Heijes en Anita Wilting te gast.
Zij zijn medewerkers van Kanskidz.
Zij hebben de mogelijkheden van
“Kindpakket Assen” uitgelegd. Ook is
het inschrijven op de naschoolse
activiteiten uitgelegd.
De ouders die aanwezig waren
waren erg enthousiast over het
aanbod en de werkwijze.
Dit schooljaar zullen alle koffieuurtjes op de tweede dinsdag van
iedere maand georganiseerd
worden. Direct om 08.30 uur kunt u
in de personeelskamer van de
Vredeveldschool aanschuiven voor
een kop koffie/thee.
Iedereen is van harte welkom.

Naschoolse Activiteiten
De gemeente Assen heeft voor de
komende periode weer heel veel
leuke activiteiten georganiseerd voor
alle basisschoolleerlingen.
Alle leerlingen van de
Vredeveldschool mogen aan één
activiteit (bestaat vaak uit meerdere
bijeenkomsten) geheel gratis
deelnemen.
Voor vragen over de activiteiten
en/of over de inschrijving kunt u
terecht bij Martine Vreeze (moeder
van NovaLynn uit de onderbouw)
Op het leerplein staat een blauwe
brievenbus waar u uw betaling kunt
deponeren voor de naschoolse
activiteiten.
Jubileum Pastoor Tolboom
Pastoor Tolboom viert op zaterdag
29 september 2018 zijn zilveren
priesterjubileum. Enkele teamleden
zullen namens de Vredeveldschool
naar de feestelijke eucharistieviering
gaan.
Fietsenkeuring
Op donderdag 11 oktober kunnen de
kinderen hun fietsen weer laten
keuren op school. We merken dat
het weer eerder donker wordt ‘s
avonds en later licht in de ochtend.
Daarom is goede fietsverlichting
belangrijk! Maar er zijn ook andere
zaken belangrijk om veilig te kunnen
fietsen. Werken je remmen goed? Is
je stuur goed afgedopt? Heb je
reflectoren aan de zijkant van je
wielen? De heren van Veilig Verkeer
Nederland afdeling Assen keuren je
fiets op school. Is alles goed? Dan
ontvang je een “veilige fietskeurmerk".
Schoolreisje
We gaan vrijdag 12 oktober 2018 op
schoolreisje. Dit jaar gaan we, zoals
afgesproken, met de bus! Volgende
week ontvangt u een aparte brief
met verdere informatie over het
schoolreisje.
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VANUIT DE GROEPEN

Middenbouw

Onderbouw
De tweede en derde week zit er
alweer op. Wat hebben we een
gezellige week gehad samen. Helaas
was juf Marjam afgelopen woensdag
voor het laatst. We vonden het heel
fijn dat ze een week bij ons in de klas
was.

Stagiaire
Vanaf vorige week is juf Elisa bij ons
in de klas op elke maandag en
dinsdag. Juf Elisa is tweedejaars
pabo student en zal bij ons stage
komen lopen.

De kinderen van leerjaar 1 en 2
hebben zichzelf geknutseld. We
hebben gekeken naar ons lichaam en
naar onze kleding. Er is veel
hetzelfde aan ons allemaal, maar
toch zijn we allemaal anders!

Rekenen
We zijn bezig met getalbegrip en
hoofdrekenen ( + en -). Daarnaast
herhaald groep 5 de tafels van 2 ,3
en 4.
Groep 4 heeft kennisgemaakt met
keersommen en de tafel van 2. Wat
is een keersom? We hebben
groepjes van 2 gemaakt met
blokken, met kinderen, met stiften?
Hoeveel groepjes zie je? Hoe groot is
ieder groepje. Vier groepjes van 2?
Dus 2+2+2+2=8, maar pfff..dat is een
lange plussom. Het kan sneller 4
groepjes van 2 is 4x2= 8.

De kinderen van leerjaar 3 hebben
ook hard gewerkt. De woorden ik –
maan – roos – vis – sok – aan en pen
hebben we allemaal al geleerd. En
met al deze letters kunnen we zelf
weer nieuwe woorden maken.
We zijn ook al druk aan het rekenen.
Hiervoor gaan we vaak lekker even
naar buiten; bewegen tijdens het
rekenen. Woensdag zijn we zelfs op
pad geweest om de huisnummers
van de huizen te bekijken. We
leerden dat er even- en oneven
getallen zijn!

Duurzaamheidscentrum
Woensdag zijn we bij het
duurzaamheidscentrum geweest.
Daar zijn we aan het werk geweest
met het project “Klein, maar fijn”.
We weten nu dat alle kleine
kriebelbeestjes in de bodem heel
zinvol zijn. Ze zetten verrotte
bladeren om in voedsel voor planten
en bomen. Daarnaast houden ze
door hun gekriebel en gekroel de
bodem lekker luchtig! Fijn voor het
water.
Op instagram vindt u nog meer
foto’s.

Bovenbouw
In de bovenbouw verdiepen we ons
op dit moment in het Stenen
Tijdperk. We hebben ontdekt dat er
overal op de wereld vreemde
bouwwerken uit die tijd te vinden
zijn. We onderzoeken hoe ze zijn
ontstaan. We beginnen natuurlijk
dicht bij huis: de hunebedden. Maar
we kijken ook naar Stonehenge,
Paaseiland, de grotten van Lascaux
en de piramides uit Egypte. We
verwonderen ons erover hoe de
mensen toentertijd al zulke
kunstwerken konden maken!
Met taal hebben we ons deze week
verdiept in de verschillende soorten
taal die er zijn. Nee, we bedoelen
daarmee niet de talen uit
verschillende landen, maar gewoon
de talen rondom ons. Het
Nederlands, straattaal, dialect, je
moedertaal... Wat is het allemaal?
Wij weten het nu!
We hebben ons eerste Engelse
dictee gehad. De leerlingen hadden
zich er goed op voorbereid en
daarom konden we veel TIENEN
uitdelen! Wat fijn he?

Denken jullie aan de ouder-kindleerkrachtgesprekken volgende
week?
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