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Beste ouders,

In actie voor Australië
Vandaag kwamen alle groepen van de bovenbouw bij elkaar voor een
spannend moment. De bekendmaking van het bedrag van de
(flessen)actie voor Australië. Dewi, Sasha en Aimée uit groep 7A
mochten op het podium komen om de cheque in ontvangst te nemen met
de uitslag. Deze leerlingen hebben de actie namelijk geïnitieerd.
Het bedrag is geworden....... €543,30. Wat een enorm bedrag hebben
alle kinderen opgehaald.
In de middag mochten Dewi, Sasha en Aimée naar de onderbouwlocatie
om daar alle groepen het goede nieuws te vertellen en de cheque laten
zien. We danken via deze weg ook u als ouder voor uw donaties.
Daarnaast nog een bedankje namens Joyce, moeder van Ceylin (5a) en
Semi (3a). Zij bedacht dit mooie idee om doppen in te zamelen voor
stichting Hulphond.

Carnaval
Gisteren kwamen alle kinderen feestelijk verkleed naar school, want
het was...............Carnaval!!! In de klassen werden alle outfits uitgebreid
bewonderd. Daarna verzamelden alle kinderen zich in de aula op de
onderbouw en in de hal op de bovenbouw. Daar werd prins Carnaval
bekend gemaakt: meester Robert op de onderbouw en de vader van
Peter Kapteijn, Richard, op de bovenbouwlocatie.
Daarna mochten de kinderen even terug naar de klas. De onderbouw
had hulp van ouders, aangevuld met leerlingen uit groep 8. De kinderen
konden door de hele school spelletjes doen. (eierkoek versieren,
kleurplaten kleuren, gezelschapsspelletjes, raad het aantal Lego
blokjes, springkussen en nog veel meer!)
Op de bovenbouw hebben de kinderen ook een fijne dag gehad!
Ze hebben ook leuke spelletjes en activiteiten gedaan, via een
aangepast programma, waarin de groepen om de beurt de spellen
konden doen. Ook heeft iedereen genoten van de escaperoom die
gemaakt waren door de groepen 8.
Aan het einde zijn er nog optredens gedaan op het podium door de
verschillende groepen. En werd de best verkleedde ouder bekend
gemaakt op de onderbouw. Alle kinderen mochten zo hard mogelijk
voor hun favoriet applaudisseren. De winnares was de
Startrooper!!(moeder van Jayden Kung, Yang uit groep 4B)
Daarna sloot iedereen de ochtend af in zijn of haar groep.
We hebben allemaal genoten!

Schooltijd: vrijdag 14-2
Als herinnering: morgen gaan alle kinderen volgens normaal rooster
naar school. Er is géén continurooster. Fijne vakantie alvast!
Administratie
Per 1 februari jl. is Sandra Ooteman als administratief medewerker
werkzaam op De Vredeburg.
De administratie is gevestigd op de onderbouwlocatie.
Aanwezigheid: maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag van 7.45 14.30 uur.
U kunt bij Sandra terecht voor verlofaanvragen, het doorgeven van
wijzigingen, ziekmeldingen, algemene schoolvragen.
Is uw kind ziek of is er een andere reden dat uw kind niet aanwezig is?
Dan willen we dat graag persoonlijk van u horen, u kunt bellen van 7.45
- 8.30 uur naar: 023-5571690.
Voor andere zaken kunt u ook mailen: administratie@devredeburg.nl of
natuurlijk even het kantoor binnenlopen.
Schoolapp
De nieuwe schoolapp is in de Playstore of App store te downloaden
onder de naam Schoolsunited. U kunt na het downloaden de URL van de
website invoeren: www.devredeburg.nl, waarna u met uw eigen
mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Als het goed is ziet u dan weer
de groep van uw kind(eren) maar ook de algemene zaken van onze
school.
Lukt het niet, dan kunt u even een mail sturen naar ict@devredeburg.nl
of na de vakantie op woensdagochtend even binnen lopen bij Céline van
Vliet, op de onderbouwlocatie.
Oudergesprekken
Vanaf vanochtend kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken via
het ouderportaal. Een tip die wij ter harte zullen nemen is dat wij een
tijdstip in het vervolg erbij zullen vermelden vanaf wanneer u zich kunt

inschrijven. We hopen dat iedereen zich binnen twee weken heeft
ingeschreven.
GGD: Griep voorkomen
Een bericht vanuit de GGD:
Het griepseizoen staat voor de deur!
Geproest en gesnotter, hoe zorg je ervoor dat je niet ziek wordt? En
hoe zorg je dat je anderen niet besmet?
Handen wassen en arm voor je mond!

Bekijk hier een kort filmpje

Heb je griep en maak je je zorgen? Bel je huisarts.

We danken alle hulpouders die zich hebben aangemeld en mee hebben
geholpen met Carnaval: super bedankt! We hopen volgend jaar
voldoende aanmeldingen te hebben natuurlijk! Tot dan!

Belangrijke datums deze maand:
10 februari
11 t/m 14 februari
12 februari

Organisatiedag
Alle leerlingen zijn vrij!
luizencontrole
Carnaval

17 t/m 21 februari
24 t/m 28 februari
26 februari

voorjaarsvakantie
luizencontrole
Rapport groep 3 t/m 8

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Tot de volgende Flits!

