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BELANGRIJKE DATA 
 

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 
Schoolreisje 
Vrijdag 12 oktober gaan alle groepen 
op schoolreisje. Veel 
ouders/verzorgers hebben al € 25,00 
per kind betaald. Als u nog niet 
betaald hebt wilt u dit dan voor 
dinsdag 09 oktober doen? Indien u 
problemen hebt met het in 1x betalen 
van het bedrag dan kunt u contact 
opnemen met de locatiedirecteur 
Anneke Voss-Abelen. 
 
Kindpakket 
Kindpakket Assen helpt ouders die 
niet zoveel geld hebben om hun kind 
mee te laten doen aan bijvoorbeeld 
sport, muziek of een feestje. 
Ook voor spullen van school kunt u 
terecht bij Kindpakket Assen. Een 
aanvraag kunt u doen bij 
www.assen.nl/kindpakket 
Kindpakket Assen wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
Leergeld Noord Drenthe, Nationaal 
Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport 
en Cultuur, Humanitas, Stichting 
Jarige Job en Gemeente Assen. 
Als u hulp wilt bij het aanvragen dan 
kunt u op dinsdag, woensdag en 
donderdag contact opnemen met  
06-83442996 of 
kindpakket@leergeldnoorddrenthe.nl 
 
 
 

Formulier toestemming foto’s (AVG) 
In het kader van de nieuwe AVG wet 
dient er van iedere leerling in het 
leerlingendossier een verklaring 
aanwezig te zijn rond de publicatie 
van beeldmateriaal.  
Het document/formulier hebt u op 12 
september 2018 per mail toegestuurd 
gekregen. Indien u het formulier nog 
niet hebt ingeleverd dan graag per 
leerling in uw gezin het document (zie 
mail 12 september 2018) uitprinten 
en invullen/ondertekenen. Vervolgens 
z.s.m. inleveren op school. Indien 
nodig kunt u op school ook een 
formulier halen bij locatiedirecteur 
Anneke Voss-Abelen. 
 
Gymkleding 
Gymkleding groep 3 t/m 8 
Op woensdag hebben de kinderen 
van groep 3 t/m 8 gym. Geen 
gymkleding en gymschoenen is geen 
gym. Een zomerbroekje + zomershirt 
is al voldoende. Eenvoudige 
gymschoenen zijn voldoende. 
Deze regel hanteren wij omdat 
sporten zo veilig en hygiënisch is.  
 
Social Schools - Nieuwsbrief 
Na de herfstvakantie komt de 
nieuwsbrief niet meer via de mail 
maar via Social Schools. 
De nieuwsbrief is dan ook niet meer 
via de website te lezen. 
 
 
Fietskeuring VVN 11 oktober 2018 
Het moet je als ouder/verzorger een 
geruststellend gevoel geven te weten 
dat je kind veilig zijn dagelijkse gang 
naar school kan maken. Gemeente, 
politie, school, verkeersouders en 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Assen doen daarom hun best die 
maatregelen te nemen die de 
verkeersveiligheid van uw kind ten 
goede komen. 
Eén van die maatregelen is de 
jaarlijkse fietsenkeuring in de herfst. 
In een jaargetijde dat regen, mist, 
donkerte, sneeuw en gladheid die 
veiligheid sterk kunnen beïnvloeden is 
het van het allergrootste belang dat 
de fiets van uw kind veilig is. 
Daarom worden in oktober op school 
de fietsen gekeurd van de kinderen 
van de groepen 1 t/m 8. Aan de hand 
van een keuringskaart wordt elke fiets 
door deskundigen beoordeeld.  
 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 04 

 

05 oktober 2018 
 

Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Schoolreisje 
- Kindpakket 
- AVG 
- Gymkleding 
- Social Schools 
- Fietskeuring VVN 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 40: 08 en 09 okt. 
Week 41: 17 oktober 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 40:  08-09-10 okt. 
Week 41:  15-17-18 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. 

 

http://www.vredeveldschool.nl/
http://www.assen.nl/kindpakket
mailto:kindpakket@leergeldnoorddrenthe.nl
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Fietskeuring VVN (vervolg) 
Tekortkomingen worden op de kaart 
aangegeven en vervolgens gaat de 
kaart mee naar huis, zodat 
ouders/verzorgers kunnen zien wat er 
mis is aan de fiets. De bedoeling is 
dan dat ouder/verzorger in het belang 
van de verkeersveiligheid van het kind 
de tekorten alsnog gaat (laat) 
opheffen. 
Een fiets wordt alleen 
goedgekeurd deze voldoet aan de 
wettelijke eisen van een fiets. Een 
goedgekeurde fiets krijgt een 
veiligheidssticker waarop staat: “Deze 
fiets is oké”. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2-3 
Wat hebben we weer een fijne week 
gehad in de groep. Door de kinderen 
van groep 1-2 zijn mooie 
schoolreisbussen gemaakt. We 
hebben namelijk al zoveel zin om op 
schoolreis te gaan. We kunnen haast 
niet meer wachten hoor! 
 
Woensdag hebben we de opening van 
de kinderboekenweek gehad. Met alle 
groepen door elkaar hebben we een 
speurtocht gedaan. Ook hebben we 
een mooi voorleesboek gekregen. 
In onze  klas staan allemaal 
knuffelvrienden. Ze zijn alleen een 
klein beetje ziek. Gelukkig hebben we 
heel veel kinderen die ze weer beter 
kunnen maken in de knuffel-
doktershoek.  
 
De kinderen van groep 3 werken 
super hard. Kern 2 is alweer helemaal 
afgerond. Dit betekent dat we 
volgende week gaan starten in ons 3e 
boekje. Alle kinderen hebben een 
leespakketje meegerkegen naar huis. 
De kinderen kunnen laten horen hoe 
goed ze al kunnen lezen. Thuis 
(voor)lezen is ook heel belangrijk! 
 
Donderdagmiddag hebben we een 
spelletjesmiddag gehouden. Samen 
spelletjes spelen met onze vrienden in 
de klas. Dit was erg gezellig. 
 

 

Groep 4-5 
 
Stamboom 
Hebben jullie onze mooie stambomen 
al gezien? We hebben deze week 
gewerkt aan het onderwerp: Van wie 
zijn wij familie. 
 
Hunebedden 
We hebben deze week een buitenles 
gehad over hunebedden en ze zelf 
nog nagemaakt. 
 
 
Groep 6-7-8  
Deze week krijgen de leerlingen van 
groep 6-7-8 de flashcards mee met 
woorden die ze moeten leren voor 
een Engels dictee. Deze flashcards 
staan ook in Showbie, dat is een app 
op de iPad die we veel gebruiken in 
de klas. Wij (de juffen) kunnen daar 
bestanden op zetten en ook de 
leerlingen kunnen dat. Dit zorgt 
ervoor dat we minder hoeven te 
printen of kopiëren. En dat is 
natuurlijk fijn voor het milieu!  
 
Deze week zijn we begonnen met het 
thema van de Kinderboekenweek: 
Vriendschap. In de klas werken we 
verder aan dit thema. Ook stellen we 
een mooi jeugdboek centraal. Dit jaar 
hebben we gekozen voor een boek 
dat in 2013 de Gouden Griffel kreeg: 
Spinder van Simon van der Geest. Het 
is een spannend verhaal over twee 
broers met een zwaar geheim dat pas 
aan het eind van het boek wordt 
prijsgegeven. Een kelder vol insecten 
speelt een grote rol, evenals een 
drumstel… Hm, zo is er geen touw aan 
vast te knopen he? Er zit niks anders 
op dan het boek maar eens te lezen!  
 
 
Met rekenen zijn we sinds vorige 
week gestart met twee nieuwe 
domeinen: breuken en cijferend 
rekenen. Bij dit laatste domein zijn 
sommige leerlingen aan het leren hoe 
je cijferend optelt. Leerlingen die dit 
al kunnen gaan leren hoe je cijferend 
min-sommen oplost. De leerlingen die 
dat al goed beheersen zijn gestart 
met cijferend vermenigvuldigen. En er 
zijn ook al leerlingen bezig met het 
leren hoe je cijferend kunt delen!  
 
 
 

Groep 6-7-8 (vervolg) 
 
Begrijpend kunnen lezen is een 
belangrijke vaardigheid. We besteden 
dan ook veel tijd aan dit vak. Wist u 
dat de leerlingen thuis ook kunnen 
inloggen op het programma dat we 
daarvoor gebruiken? Op 
www.nieuwsbegrip.nl kunnen de 
leerlingen ook online oefenen. We 
hebben vorige week onderzocht hoe 
het staat met de individuele 
vaardigheden en op basis van deze 
uitkomsten gaan de kinderen vanaf 
nu oefenen op de strategieën die zij 
nog lastig vinden. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn op vaardigheden als: 
samenvatten, vragen stellen, 
ophelderen van onduidelijkheden of 
verwijswoorden.  
 
Kosteloos materiaal sparen:  
We willen in de komende weken 
graag aan de slag met (bijna) 
kosteloos knutselmateriaal. Spaart u 
mee?  
-Glazen pot met deksel (groot, bijv. 
van bruine bonen) 
-doorzichtige petfles (bijvoorbeeld 
literfles frisdrank) 
Alvast hartelijk bedankt!  
 

http://www.vredeveldschool.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/

