
AGENDA Beste ouders, 

Nr. 9  - 22 oktober 2020 

24 oktober 

Wintertijd gaat in 

 

Maand novem-

ber 

voortgangsge-

sprekken groepen 

1 t/m 3 

 

03 november  

EC vergadering 

 

11 november 

Sint Maarten 

 

14 november 

Aankomst  

Sinterklaas 

 

16 november  

Deze week: voor-

lichting voortgezet  

onderwijs 

 

24 november 

MR vergadering 

Nieuws uit de groepen 6 

In groep 6A is er in de Kinderboekenweek hard gewerkt. 

Eén van de opdrachten was om te kijken naar de geschie-

denis van je familie. Daar hoort natuurlijk een stamboom 

bij. Ook zijn de kinderen bezig met het maken van aante-

keningen. Op de foto is de aantekening te zien bij het ko-

lomsgewijs optellen. De aantekeningen worden in een 

mooie map bewaard, zodat dit er bij de volgende les weer 

bij gepakt kan worden. Bij rekenen hebben we ook kennis 

gemaakt met de vierkante meter. We hebben een vierkan-

te meter letterlijk nagemaakt met kranten en zijn op zoek 

gegaan in school naar spullen die ongeveer een vierkante 

meter groot zijn. Bij taal oefenen we 40 woorden binnen 

het thema Pronkstukken. Ook hebben de kinderen kennis 

gemaakt met Delta de Draak. Hier wordt het gebruik van 

verschillende digitale vaardigheden zoals WordOnline en 

OneDrive aangeleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zonnepanelen zijn in de herfstvakantie met succes geplaatst op het dak 

van beide gebouwen. In de school komt over een tijdje ook een display waar-

op kinderen kunnen zien hoe het verbruik is door de zonnepanelen. Natuurlijk 

gaan we hier met de kinderen nog aandacht aan besteden en een opening 

plannen. Helaas door de coronaperiode zal dit uitgesteld worden. We zijn heel 

blij dat alles goed gegaan is. Op naar een duurzame toekomst! Morgen stuurt 

de leerkracht van uw kind via Teams een mooi filmpje hoe de bouw van de 

zonnepanelen is verlopen bij ons op school. Dit filmpje is gemaakt door onze 

eigen conciërge Stefan Rang. Bedankt Stefan, prachtig gemaakt! Als u het 

filmpje opent, moet u heel even geduld hebben. Het kan zijn dat het niet di-

rect in beeld is. (of eventueel downloaden). Op de volgende pagina kunt u al-

vast twee foto’s zien van de zonnepanelen.  

 

Zonnepanelen 

In groep 6B zijn we ook met taal hard bezig. Dit jaar hebben we voor het 

eerst geen 20 maar wel 40 woorden bij de woordenschatlessen. Een hele uit-

daging dus om deze woorden met hun betekenissen te onthouden. Op allerlei 

manieren oefenen we dit. De laatste keer hebben we de woorden van het the-

ma Pronkstukken geoefend met een Zweeds loop spel. In de klas en in de 

gang hingen vragen kaartjes. In tweetallen moesten alle vragenkaartjes wor-

den gevonden én beantwoord. Een vraag was bijvoorbeeld: Wat betekent 

"eindeloos"? Optie 1: je hebt er niks aan. Optie 2: heel lang, zonder einde of 

optie 3: niemand wil het hebben. Er werd druk gelezen, overlegd en geschre-

ven. Wat een blije koppies tijdens deze leuke én leerzame les! In de groepen 

6 wordt er hard gewerkt, maar vaak ook op een leuke manier! Zo oefenen we 

de woorden van taal met een draai aan het rad en wordt spelling geoefend 

met 4 op een rij.   



  

 

Spannenburg 

 

 

 

 

 

 

Schuilenburg 

 

 

 

 

 

 

Volgende week vrijdag 30 oktober zal juf Alie haar laatste dag bij ons hebben. 

Zij zal vanaf dat moment met pensioen gaan. We gaan er met de kinderen 

een mooi afscheid van maken. Helaas kan het feest met collega’s en genodig-

den niet doorgaan door corona. Dit gaan we op een ander moment nog inha-

len met juf Alie. Vindt u het leuk om alsnog iets voor juf Alie te doen, dan 

kunt u altijd een aardigheidje of kaartje meegeven aan uw kind op vrijdag 30 

oktober. We gaan juf Alie missen bij ons op school, maar we wensen haar al-

vast een hele fijne laatste week en een heerlijke tijd hierna! Welverdiend! 

Heeft u een zoon of dochter die in schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt? En 

heeft u hem/haar nog niet ingeschreven? Dan zouden we het fijn vinden als u 

dat gaat doen. Zo hebben we goed zicht op de ontwikkeling van het aantal 

kinderen in de groepen 1 en 2.  

U kunt een mail sturen naar: administratie@devredeburg.nl  Dan ontvangt u 

daarna een aanmeldformulier. Alvast hartelijk dank!  

Inschrijven 4 jarigen 

Juf Alie met pensioen  



25 jaar in het onderwijs 

 

Vandaag werd juf Mandy verrast door meester Frank in de klas. Wat was er 

aan de hand? Meester Frank vertelde aan juf Mandy en de klas dat we haar in 

het zonnetje wilde zetten omdat ze namelijk 25 jaar in het onderwijs werkt! 

Meester Frank overhandigde haar (op afstand uiteraard…) een prachtige bos 

bloemen en cadeaukaart. Ook aan de kinderen was gedacht: zij kregen een 

lekker zakje chips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 januari start Meer Primair met de Day a Week School en ook De Vrede-
burg gaat hieraan meedoen. De Day a Week School (DWS) biedt een onder-
wijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Het is 
bedoeld voor die kinderen voor wie de uitdaging die wij al bieden op De Vre-
deburg niet toereikend is. Doelstelling is om deze kinderen te leren leren en 
daarnaast het leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen.  

De DWS-leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken 
op een nog te bepalen locatie in Hoofddorp. Een DWS-groep bestaat uit maxi-
maal 18 leerlingen uit de groepen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar afkomstig 
van de deelnemende Meer Primair scholen. In de praktijk betekent dit dat er 
plaats is voor zo’n 1 tot 3 procent van onze leerlingen.   

De komende weken zullen we uit de groepen 5, 6 en 7 leerlingen selecteren 
die we gaan voordragen voor de DWS-groep. Dit doen we op basis van hun 
creatief denkvermogen en nadrukkelijk niet op basis van IQ. Hiervoor is een 
speciale selectieprocedure beschikbaar. Als wij denken dat een leerling hier-
voor in aanmerking komt, nemen we uiteraard voorafgaand contact met de 
ouders op om toestemming te vragen voor voordracht bij de commissie van 
de Day a week school.  

Day a week school 

Fijn weekend en tot de volgende Flits!  


