
AGENDA Beste ouders, 

Nr. 10  - 29 oktober 2020 

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 7 

We zijn op dit moment met spelling heel druk bezig met de 

militairwoorden en ook de leenwoorden staan centraal. Bij 

de werkwoordspelling gaan we met ’t Kofschip aan de slag. 

Het blijft toch best lastig om de juiste vervoeging van het 

werkwoord te bepalen.   

Met rekenen gaan we na het vereenvoudigen van de breu-

ken aan de slag met het optellen en aftrekken van (on-)

gelijknamige breuken. Ook besteden we de komende we-

ken aandacht aan kommagetallen, niet alleen van geldbe-

dragen, maar ook van snelheden met tienden en honderd-

sten. 

In de groepen 7 is er ook aandacht voor de creatieve vak-

ken, tekenen en schilderen, maar ook muziek van meester 

Marc. Daarnaast zijn we gestart met de methode “Delta de 

Draak”. Deze methode helpt ons om digitaal wijzer te wor-

den. De komende tijd gaan we het programma scratch 

verkennen.   

In groep 7 krijgen de kinderen in ieder geval twee keer per 

week huiswerk. En als er nog een aardrijkskunde, geschie-

denis of biologie blok is afgerond, volgt ook hier het huis-

werk voor. Zo bereiden we de kinderen voor op het zelf-

standig aan de slag gaan op een andere plek dan op 

school. Hoe maak je een planning, waar noteer je het en 

wanneer neem je het weer mee naar school.  

We stimuleren kinderen om dit zelf te plannen en in de ga-

ten te houden. Op de foto's ziet u de kinderen van de bei-

de groepen 7 hard aan het werk! 

Delta de Draak 

 



 

 

Evenementen 
 

De feestelijke periode staat weer voor de deur. Ondanks dat we dit jaar te 

maken hebben met strenge RIVM maatregelen zorgen we ervoor dat de eve-

nementen voor de kinderen gewoon door kunnen gaan. Dit zal in aangepaste 

vorm zijn, waarbij we hoofdzakelijk in school blijven en helaas geen gebruik 

mogen maken van de hulp van ouders. 

Uitgaande van de huidige maatregelen zal de Sinterklaasviering alleen binnen 

in school plaatsvinden. Dit betekent dus dat er geen aankomst op het school-

plein zal zijn. Voor de kinderen zorgen we uiteraard dat het, ondanks de aan-

passingen, een grandioos feest zal worden. Dit geldt overigens voor alle eve-

nementen. 

 

 

 

Sint Maarten 

In het verlengde daarvan: 11 november komt er aan. Sint Maarten, een tijd 

van lichtjes, lampionnen, snoepgoed ophalen langs alle deuren met een mooi 

lied. Vanwege de verscherpte maatregelen in ons land wordt het landelijk af-

geraden om langs de deuren te gaan. Wij, als school, staan hier ook achter. 

Toch willen we, nu er al zoveel niet kan en mag, toch aandacht besteden aan 

dit feest. Daarom maken alle leerlingen van groep 1 t/m 4 net als alle jaren, 

een mooie lampion. Voor woensdagochtend 11 november gaan we binnen 

school een mooie oplossing bedenken zodat de leerlingen het gevoel van Sint 

Maarten wel hebben mogen ervaren.  



  

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

Voor de herfstvakantie hebben we op school weer aandacht besteed aan de 

Kinderboekenweek. Het thema was: En toen... 

We hebben allemaal deelgenomen aan “Schrijver in beeld”. Per jaargroep 

stond een andere schrijver centraal. De kinderen kregen via het digibord 

een rondleiding door de werkkamer, er werd voorgelezen en er werden op-

drachten gemaakt. 

Groep 1/2 : Harmen van Straaten – Ik heb lekker een hele grote trekker. 

Groep 3 : Jochem Myer - De gorgels en het geheim van de gletsjer. 

Groep 4 : Vivian den Hollander - Spekkie en Sproet en de verborgen code. 

Groep 5 : Paul van Loon – Dolfje weerwolfje – De Drakenberg 

Groep 6 : Mirjam Oldenhave – Mees Kees Hoppa! 

Groep 7 : Maren Stoffels – Ik moet dit doen. 

Groep 8 : Cis Meijer – Team 3 – De geheime test. 

 

Er werd druk getekend en geschreven en dit zijn de winnaars van de Gou-

den Griffels en Penselen: 

Groep 1/2A  Noame 

Groep 1/2B  Alexis 

Groep 1/2C  Cileena 

Groep 3A  Maud 

Groep 3B  Giorgia 

Groep 4A  Gioia 

Groep 4B  Sem 

Groep 5A  Amy 

Groep 5B  Lynn A. 

Groep 6A  Sverre 

Groep 6B  Wout 

Groep 7A  Daisy 

Groep 7B  Bo 

Groep 8A  Yara 

Groep 8B  Xavi 

De kinderboekenverkoop tijdens de Kinderboekenweek – Wat een verrassing! 

Dit jaar hebben we de boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek op een an-

dere manier vorm gegeven. Van te voren wisten we niet goed wat we konden 

verwachten, maar oh wat zijn wij verrast! 

Jullie hebben massaal de weg naar Bruna Toolenburg gevonden en jullie heb-

ben je van je beste kant laten zien. Bruna heeft genoten van jullie enthou-

siasme en stond te kijken van jullie grote betrokkenheid bij de school. Jullie 

hebben laten zien waar De Vredeburg voor staat! Dank jullie wel! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn weekend en tot de volgende Flits!  

Nu zijn jullie vast benieuwd naar wat we bij elkaar hebben gespaard. Dit jaar 

is er voor ruim 3000 euro aan boeken verkocht. Een ongelooflijk en waanzin-

nig bedrag!  En met dit bedrag mogen we voor ruim 600 euro aan nieuwe 

boeken uitzoeken. Wat een feest! Nogmaals, dank jullie wel! De komende tijd 

zullen we nieuwe boeken voor onder- en bovenbouw uitzoeken en we laten te-

gen die tijd graag zien welke boeken dat zijn geworden. Wij gaan nu even 

shoppen… 

Zonnepanelen 

Op de foto ziet u de directeuren van de 

drie scholen, ICBS De Vredeburg, 

RKBS Klippeholm, Basisschool Klimop. 

Ze zijn trots op het feit dat de scholen 

meedoen aan het project Zonnige da-

gen. Alle drie de scholen hebben 

prachtige zonnepanelen op de daken. 

De banner staat in de school, maar 

aangezien u als ouder de school niet in 

kan, kunt u zo toch even meekijken! 

Zonnepanelen 


