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BELANGRIJKE DATA 
 

15-10 Sollicitatiegesprekken 
zwangerschapsverlof juf 
Elise 

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 

06-10 Taalhuis 

13-10  Koffie-uurtje 

 
VANUIT HET TEAM 

 
Sollicitatiegesprekken 
zwangerschapsverlof juf Elise 
Maandagmiddag 15 oktober vinden 
de sollicitatiegesprekken plaats 
m.b.t. de vervanging van juf Elise 
tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Zo gauw we meer weten krijgt u het 
te horen. 
 
Jongeren rond MFA “de Orchidee” 
Na schooltijd zijn er veel jongeren 
die hun vrije tijd rond MFA “de 
Orchidee” doorbrengen. De 
directeuren van de 3 basisscholen 
van de MFA zijn sinds kort in gesprek 
met de gemeente en Vaartwelzijn 
om te kijken of er een mooie plek 
voor de jongeren gecreëerd kan 
worden zodat zij niet aangewezen 
zijn op het plein van de MFA. 
 
Kinderopvang Assen-Oost 
Iedere maand komen de directeuren 
van de 3 basisscholen bij elkaar om 
te praten over de kinderopvang 
Assen-Oost. 
De drie directeuren van Regenboog, 
Valkenhorst en Vredeveldschool zijn 
ook directeur van Kindcentrum 
Assen-Oost. 
We hebben geconstateerd dat veel 
ouders nog niet weten dat de 
kinderopvang ook een peuterschool 
heeft. De vroegere Peuterica zit ook 
in onze kinderopvang. 
 

Ontruimingsoefening 
We zijn op dit moment druk bezig 
om een datum te vinden voor een 
geplande ontruimingsoefening voor 
de gehele MFA. Zo gauw we weten 
wanneer de oefening plaats gaat 
vinden laten wij het u weten. 
 
Fietskeuring door VVN 
Afgelopen donderdag hebben twee 
vrijwilligers van VVN veel fietsen 
gekeurd. 
De vrijwilligers hebben goed naar 
alle fietsen gekeken en ook adviezen 
gegeven hoe de afgekeurde fietsen 
weer veilig in het verkeer kunnen 
deelnemen. 
Wij hebben de vrijwilligers hartelijk 
bedankt voor de keuring.  
 
Sportdag Terra vrijdag 19-10 
Volgende week vrijdag zijn we door 
de leerlingen van het 4e jaar van het 
Terra college uitgenodigd voor een 
sportdag in de Spreng. 
De sportdag is voor groep 1 t/m 8. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
mogen hun gymkleding en 
gymschoenen meenemen. De 
kinderen van groep 1 en 2 sporten in  
gemakkelijke kleding en nemen 
vanuit school gymschoenen mee. 
De kinderen kunnen eventueel wat 
extra te drinken meenemen. 
De kinderen hoeven deze dag geen 
lunch mee te nemen.  
Wel fruit en wat te drinken voor de 
ochtendpauze. Alle kinderen zijn om 
14.00 uur weer op de 
Vredeveldschool aanwezig. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2-3 
 
We hebben een nieuwe hoek in de 
klas: de knuffel-dokter hoek! 
Niet alleen onze knuffelvriendjes 
worden door de dokters verzorgd 
maar de kinderen verzorgen elkaar 
ook goed! 
 

 

 

 

 
 
 

 
Nieuwsbrief 

Vredeveldschool 
Nummer 05 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Sollicitatie-

gesprekken 
- Plek voor jongeren 
- Kinderopvang Assen-

Oost 
- Ontruimingsoefening 
- Fietskeuring 
- Sportdag Terra 

• Leerlingenraad 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 41: 17 oktober 
Week 42: Herfstvakantie 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 41:  15-17-18 okt. 
Week 42: Herfstvakantie 

 
 
 
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/
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Groep 4-5 
 
Rekentuin/Taalzee 
De kinderen kunnen ook thuis op 
Rekentuin en Taalzee. Dit zijn mooie 
apps waar kinderen heel veel mee 
kunnen oefenen! De kinderen weten 
wat hun inlogcode is.  
 
Fietskeuring 
Tijdens de fietskeuring werden er 
een paar kleine probleempjes aan de 
fietsen ontdekt. Gelukkig kunnen 
deze problemen vlot opgelost 
worden. Ook waren er een paar 
fietsen die goedgekeurd konden 
worden. 
Niets veiliger dan een goede fiets!  
Op Social Schools vind u de foto’s. 
 
Spelling 
Voor spelling hebben we deze week 
ook buiten op het schoolplein 
geoefend. Op Social Schools vindt u 
de foto’s. 
Volgende week  gaan we werken 
aan: 
Doel: K9 (Kleefletters) melk, wolk, 
elf. 
 

 
 
Groep 5 werkt ook aan doel K7: 
woorden op – en, - el, - er en –e. 
Woorden als: sleutel, wortel, jonger, 
lange, ander 
 

 
 
Gym en sportdag 
Woensdag 17 oktober is er gewoon 
gym. 
Zoals u aan het begin van deze 
Nieuwsbrief hebt kunnen lezen 
hebben we volgende week vrijdag 
(19 oktober) een sportdag op het 
Terra College. Denkt u erom dat de 
kinderen gymkleding, water en fruit 
mee naar school nemen op die dag?  
 
 

Groep 6-7-8  
 
Sportdag 
Zoals u aan het begin van deze 
Nieuwsbrief al hebt kunnen lezen 
hebben we volgende week vrijdag 
(19 oktober) een sportdag op het 
Terra College. Denkt u erom dat de 
kinderen gymkleding, water en fruit 
mee naar school nemen op die dag?  
 
Rekenen: 
Ook deze week werken we weer 
verder aan de rekendomeinen 
Breuken en Cijferend Rekenen. Wij 
(de leerkrachten en de leerlingen) 
zien heel veel groei en ontwikkeling 
en dat is fijn! Sommige kinderen zijn 
al toe aan het cijferend delen (tussen 
strepen)! Vorige week hebben we 
zelfs al “achter de komma” 
doorgerekend met twee leerlingen.  
 
Thema Vriendschap: 
Het boek “Spinder” van Simon van 
der Geest lezen we in de klas voor. 
Gekoppeld aan het voorlezen doen 
we ook opdrachten. Zo moesten de 
leerlingen vorige week grote 
insecten tekenen (fantasie). De 
hoofdrolspeler in het boek (Spinder -
Hidde) ontwikkelt namelijk zelf 
nieuwe insectensoorten. 
Bijvoorbeeld een spin met 
vlindervleugels (Spinder) om een 
meisje te imponeren. Of een vlinder 
met roze vleugels. Ook om een 
meisje te imponeren. Dat lukt hem 
niet al te best trouwens. Nee, dan 
doen onze leerlingen dat veel beter!  
 

 
 
 

Thema Vriendschap (vervolg) 
 
Komt u de insectentekeningen maar 
eens bekijken! Ook maakten de 
leerlingen een dagjournaal: dat is 
een verslag van de dag in kleine 
tekeningetjes. En moesten de 
leerlingen twee bladzijdes van het 
boek zelf heel nauwkeurig lezen 
(beschrijving van de inrichting van 
een schuur) om er vervolgens een 
plattegrond van te tekenen. Dit was 
natuurlijk een begrijpend lezen-
opdracht!  
 
 
We zijn ook nog “de wildernis”  in 
geweest om materialen te vinden 
voor het maken van een eigen 
hangend insectenhotel. Ondertussen 
worden we steeds nieuwsgieriger 
naar het geheim: wat is het geheim 
van de kelder? 
https://www.youtube.com/watch?v
=yOa8PLmm8mE&index=65&list=PLI
UlLZrIFA-fSYniF5u8FcWxD3rMq5k-
c&t=0s 
Via de link kunt u de trailer van het 
boek en het project ook eens 
bekijken.  
 

 
 
Bijna herfstvakantie: 
Nog een weekje en dan is het bijna 
herfstvakantie! We hebben in deze 
eerste weken school hard gewerkt. 
Dit zetten we na de herfstvakantie 
gewoon lekker door! Voor groep 8 is 
dit een belangrijk schooljaar met 
veel nieuwe dingen. In de komende 
periode kunt u met uw kind gaan 
kijken op de vervolgopleidingen in 
en rondom Assen. Het is fijn en goed 
om dit samen te doen. Wij, de 
leerkrachten van groep 6 t/m 8 
raden dit dan ook bijzonder bij u 
aan!  
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