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BELANGRIJKE DATA 
 

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 

17-10 Voorstelling/musical op 
school “Het beste zit van 
binnen” 

18-10 Afsluiting 
kinderboekenweek 

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 

 
Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag 3 oktober 
begint de Kinderboekenweek. Dit 
jaar is het thema vriendschap. We 
openen deze week gezamenlijk. In 
elke klas zullen er lessen worden 
gegeven rondom het thema. 
 
Gymkleding 
Op woensdag hebben de kinderen 
van groep 3 t/m 8  gym. Geen 
gymkleding mee is helaas niet 
meedoen met gym. 
De eerste weken hebben we deze 
regel nog wat losjes gehanteerd 
maar vanaf deze week willen we ons 
er goed aanhouden! Dus geen 
gymkleding mee; helaas geen gym.  
 
 
Gezocht…. Luizenpluisouders 
We hebben op school een aantal 
ouders die na elke vakantie een 
luizencontrole houden. We zijn erg 
blij met deze groep ouders want zij 
zorgen er samen met u voor dat de 
luizen vroegtijdig gesignaleerd 
worden. 
Maar…. Zij zoeken nog enkele ouders 
die willen helpen om de 
(her)controles uit te voeren. 
 

Gezocht…. Luizenpluisouders 
(vervolg) 
U kunt voor informatie of 
aanmelding terecht bij Sylvia Poepe 
of Kim Muilwijk. 
 
 
Effectief en goedkoop middel tegen 
hoofdluis en neten 
Hoofdluizen kunnen niet tegen azijn. 
U kunt het haar wassen met azijn, 
NIET uitspoelen, dit enkele uren 
laten inwerken en vervolgens 
uitspoelen. Het slimste is om het 
haar te wassen met azijn voordat uw 
kind naar bed gaat, dan kan dit de 
hele nacht inwerken en gaan de 
luizen dood. Met azijn wordt 
natuurlijk geen schoonmaakazijn 
bedoeld, maar gewoon natuurlijke 
azijn! Kam het haar altijd uit met een 
speciale luizenkam om de luizen te 
verwijderen. Vaak zijn de luizen al 
dood of erg suf waardoor ze 
gemakkelijker te verwijderen zijn. 
Pas wel op met het azijn, dit is 
namelijk niet goed voor de ogen. 
Deze werkwijze is ook effectief bij 
(oude/dode) neten. 
 
Schoolkalender 
De schoolkalender is klaar. Enkele 
ouders hebben al een 
schoolkalender ontvangen. 
De activiteiten van de 
schoolkalender zijn binnenkort ook 
te zien op de kalender van de 
website. 
Ouders/verzorgers die ook graag een 
papieren versie willen ontvangen 
kunnen dat melden bij 
locatiedirecteur Anneke Voss. 
 
Taalhuis Assen 
Bij het volgende koffie-uurtje komt 
Ankie Benjamins uitleg geven over 
van Taalhuis Assen (DNK). 
Op basisscholen/MFA’s in Assen 
worden vanaf januari 2019 ouders in 
de gelegenheid gesteld om het lezen 
en schrijven nog beter onder de knie 
te krijgen 
Mensen die moeite hebben met het 
lezen en/of schrijven hebben veel 
problemen in het dagelijks leven. 
Formulieren invullen, de dokter 
begrijpen, een treinkaartje uit een 
automaat halen, informatie zoeken 
via internet, ondertiteling lezen...  
Het taalhuis kan hierbij 
ondersteuning bieden.  
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Kinderboekenweek 
- Gymkleding 
- Gezocht… 

luizenouders 
- Effectief middel 

tegen hoofdluis 
- Schoolkalender 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 39:  03 oktober 
Week 40:  08 en 09 okt. 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 39:  01 - 02 - 04 okt. 
Week 40: 08 t/m 10 okt. 

 
 
 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop (het liefst voor of 
na schooltijd) de school 
binnen en ga in gesprek met 
de groepsleerkracht  en/of de 
locatiedirecteur. 

 

http://www.vredeveldschool.nl/
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VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2-3 
 
Samen zijn wij wij! 
In onze groep hebben we hard 
gewerkt aan een groepsopdracht. Jij 
en ik, ik en jij, samen zijn wij wij! 
Met wasco hebben we onszelf 
getekend en daarna met ecoline 
ingekleurd. Wat zijn we mooi 
geworden, he? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolreis 
Op vrijdag 12 oktober gaan we op 
schoolreis. Vanaf komende week 
gaan we het daar in de groep over 
hebben. We gaan groeiwerkjes 
maken, liedjes zingen en ons 
verheugen op deze spannende dag! 
 
Graag meebrengen 
Komende week begint de 
kinderboekenweek! Dit jaar gaat het 
over vrienden, kom erij! 
Alle kinderen mogen woensdag 3 
oktober hun lievelingsknuffel mee 
naar school toe nemen. 
Wilt u nog even denken aan sloffen 
en gymschoenen als uw kind deze 
nog niet in de klas heeft. Graag 
voorzien van naam. 
 
Teen, neus...  
 
 
 
 
 
Groep 3 heeft hard gewerkt; kern 1 
is uit! En de kinderen hebben een 
echt diploma gekregen voor het 
lezen van de eerste woordjes van 
kern 1. We zijn deze week begonnen 
in het boekje van kern 2 en we 
hebben de woorden teen en neus al 
geleerd. En ook de letters ‘t’ en ‘n’. 
Wisten jullie dat de kinderen van 
groep 3 al in een echt leesboekje 
lezen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4-5-6 
 
Beschuit met muisjes! 
Feest! Rosalie heeft een nieuw zusje, 
ze heet Myrthe. We werden 
getrakteerd op beschuit met 
muisjes! 
Voor Myrthe hebben we ook een 
beschuit met muisjes gemaakt. Niet 
om op te eten, maar Rosalie stelde 
voor dat deze aan de box kwam te 
hangen.  Rosalie en ouders van harte 
gefelictiteerd en veel plezier met je 
nieuwe zusje en jullie dochter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekenen: breuken en cijferend 
rekenen 
We zijn deze week begonnen met 
het rekenen met breuken. We weten 
al wat een halve en kwart is. We 
kunnen ook snoepjes eerlijk 
verdelen over kinderen. 
Groep 5 leert sommen als: 67-23=.  
Groep 4 leert sommen als: 20-4= en 
voor wie daar aan toe is 60-4= 
 

 
 

 
 

Diersoorten 
 

 
 
Naar aanleiding van het bezoek aan 
het duurzaamheidscentrum zijn we 
gaan inventariseren welke 
diersoorten er zijn. Op de foto is te 
zien wat we al hebben ontdekt. 
Maar dit zijn niet alle diersoorten. 
Welke missen er?  
Volgende week hoort u het van ons! 
Iedere diersoort gaan we dit jaar 
ontdekken. 
 
Graag meebrengen 
 

 
 
Voor de ‘dit ben ik kamertjes’ (zie 
foto), mogen de kinderen 
voorwerpen en foto’s meebrengen 
die voor hen belangrijk zijn. We 
bewaren deze spullen dan tot half 
november in de klas. Zo leren we 
elkaar goed kennen. 
Volgende week begint de 
kinderboekenweek; de kinderen 
mogen allemaal hun lievelingsboek 
van huis meebrengen. En op 
woensdag hun lievelingsknuffel. 
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