
Nieuwsbrief Oktober 2017 

  

Mijn school, jouw school, onze school! 

 

Algemeen 

Op maandag 18 september hebben wij velen van u mogen begroeten tijdens het inloopmoment van 

de informatieavond. Een gezellig en informeel moment om onder het genot van  een kop koffie of 

thee kort met elkaar in gesprek te gaan. Daarna waren er in elke groep 2 informatieronden die door 

de groepsleerkrachten werden verzorgd. Over het algemeen was er in elke groep een redelijke 

opkomst: ongeveer de helft van het aantal ouders. Uitgaande van “op het juiste moment het juiste 

doen, óók in de ogen van de leerling en ouders ” willen wij graag in de OR en MR deze avond gaan 

evalueren om het aantal ouders dat naar dit soort avonden komt te vergroten. De infobladen van 

elke groep zijn vandaag op de website geplaatst. U kunt ze vinden op de groepspagina’s.  

Afgelopen vrijdag hebben wij een inspirerende en waardevolle studiedag gehad in Gildehaus. Een 

dag waarop wij begonnen zijn met het samen zoeken naar een missie voor onze school. Een missie 

waar wij voor willen gaan en die toekomstgericht is. Tijdens de plenaire  vergadering op 11 oktober 

zullen wij hier verder aan werken om vervolgens de concept missie ook voor te leggen aan de MR en 

OR. Verder hebben wij  voor ons onderwijskundig jaarplan besproken welke hoofdpunten wij het 

komende jaar centraal willen stellen. Hierbij zijn de doelen van SKOLO uitgangspunt voor onze 

schoolontwikkeling. 

Op hoofdlijnen gaan wij werken aan:   

 Onze professionele cultuur: feedback geven en ontvangen, luisteren met de intentie elkaar te 

begrijpen, collegiale consultatie. 

 Nieuwe methode aanvankelijk technisch lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 Talentontwikkeling: uitbreiding muzieklessen naar groep 1-2 en 8, groep 7 muziekles voor 

oriëntatie op muziek instrumenten, creatief schrijven in kader van project Taalrijk Losser  

 Onderzoekend en ontwerpend leren en 21e eeuwse vaardigheden: implementatie 

Onderbouwd en BLINK met inzet van ipads en chromebooks en 21e eeuwse vaardigheden. 

 Pedagogisch klimaat: verdere implementatie van herstelrecht,  invoeren leerlingenraad en 

aandacht voor communicatie naar ouders. 

Op het eind van de middag is er een eerste aanzet gedaan voor de taakverdeling 2017-2018. 

 

Schoolsite 

De schoolgids voor 2017-2018 is in concept klaar. Na goedkeuring door de MR en ondertekening door 

dhr. Ben Gengler (algemeen voorzitter SKOLO) zullen wij deze op de schoolsite plaatsen. Eveneens 

zullen de diverse protocollen die vorig jaar zijn vastgesteld op onze schoolsite geplaatst worden. 



 

 

Maandplanning 

Maandag  2 oktober Bezoek schrijver/illustrator in groep 4-7 

Woensdag  4 oktober Start kinderboekenweek  2017 

Thema: Gruwelijk eng! 

Dierendag  

Donderdag  5 oktober Dag van de leraar 

Stakingsdag Primair Onderwijs 

Alle SKOLO-scholen zijn deze dag gesloten 

Woensdag 11 oktober Plenaire teamvergadering 15.00u -16.30u 

Donderdag  12 oktober MR 

Vrijdag  13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Woensdag 18 oktober Oud papier 

Maandag 23 oktober Start herfst vakantie 

Zondag  29  oktober Begin wintertijd 

Maandag 30 oktober Wij gaan weer naar school! 

Dinsdag 31 oktober OR 

 

 

Nieuwe data jaarplanning 

De OR heeft een aantal data gepland in verband met het naderende Sinterklaasfeest. Deze worden 

z.s.m. aan de jaarplanning op de schoolsite toegevoegd.  

Ook is er door de  OR een afspraak gemaakt met de schoolfotograaf. Deze komt op donderdag 15 

februari op school om foto’s te maken van uw kind(-eren). Dit jaar zullen ook weer de 

broertjes/zusjes foto’s worden gemaakt. Ook van kinderen die nog niet naar school gaan! Wilt u deze 

datum in uw agenda noteren? Wij zullen die ook in de jaarplanning op de schoolsite zetten. 

 

Personeel 

Ons werd duidelijk dat er naar de ouders nog niet was gecommuniceerd  over de benoeming van 

José Blokzijl als onderbouwcoördinator voor groep 1-2 op onze school. Met ingang van dit school zijn 

wij blij dat er naast een bovenbouwcoördinator( juf Maike) nu ook een onderbouwcoördinator is . 

Wij zijn blij dat wij opnieuw een 2-tal stagiaires van de ROC, die de opleiding onderwijsassistent 

volgen, binnen onze school mogen begroeten. In groep 1 staat meester Dylan op maandag en 

dinsdag in de groep. Meester Dylan stelt zich in de volgende Nieuwsbrief aan u voor. In groep 3 is op 

woensdag en donderdag juf Lisa Olde Meule in de groep aanwezig.    

Wij wensen hen veel succes en plezier op onze school!  



 

Ik ben Lisa Olde Meule en ben 17 jaar oud, en ik doe de opleiding onderwijsassistent in Almelo op het 

ROC van Twente, ik zit nu in het eerste leerjaar. Ik woon in Bad Bentheim, met mijn ouders en broer. 

Mijn hobby is Badminton en speel dit erg hoog. Dit schooljaar loop ik stage op de woensdag en 

donderdag in groep 3 dit vind ik erg leuk. Ik hoop dat het een leuk en leerzaam jaar wordt, ik heb er 

in ieder geval heel veel zin in.  

 

 

 

 

Combinatie groep 1-2 

Dit jaar hebben wij op de dinsdag- en donderdagmiddag een combinatiegroep 1-2. Wij zijn blij dat wij 

in de afgelopen weken extra ondersteuning hebben kunnen realiseren voor deze grote groep. 

Meester Dylan zal op de dinsdagmiddag voor extra ondersteuning zorgen. Voor ondersteuning op de 

donderdagmiddag zullen juf Bea en Clementine een aantal middagen kunnen worden ingezet. Deze 

week verwachten wij te horen of er nog een stagiaire geplaatst kan worden op onze school. Deze zal 

dan een stageplaats krijgen in groep 2 ter ondersteuning van juf José. Binnen het muziekrooster op 

de donderdagmiddag hebben wij  ervoor gekozen de groepen 1 en 2 in te plannen bij de 

muzieklessen van juf Maya Schulten (vakdocent muziekonderwijs). Zij komt om de  3 weken op 

donderdag op onze school de muzieklessen verzorgen. 

 

Communicatie 

Wij hebben gemerkt dat er ’s avonds na schooltijd veelvuldig gemaild wordt tussen ouders en 

leerkrachten.  Wij hechten aan een open communicatie over uw kind en ontvangen dan ook graag 

evt. mails hierover van u. Na afstemming met de MR en OR hebben wij besloten dat leraren en 

directie tot 18.00u mails beantwoorden. 

 

Herinrichting speelplaats 

Dit jaar zullen wij starten met een werkgroep die zich gaat buigen over de herinrichting van de 

speelplaats. Deze werkgroep zal worden samengesteld uit MR, OR en team. Uiteraard wordt de 

leerlingenraad hierbij betrokken zodat zij mee kunnen denken en kijken of de mooie ideeën en 

wensen van de leerlingen voor hun “Superspeelplaats” worden meegenomen in de plannen.   

Afgelopen zaterdagmiddag is een groepje ouders uit de OR al begonnen om de eerste stappen te 

zetten om onze speelplaats meer kleur te geven. De tegels van het ‘schaakbord, mens- erger- je- niet 

en stippenspel’ zijn nu weer goed zichtbaar! De tegels van ‘rups’ komen een volgende keer aan de 

beurt.  Ouders, dank je wel! 
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Leerlingenraad 
Zodra de data voor de “vergaderingen” van de leerlingeraad gepland zijn zullen wij die toevoegen 

aan de jaarplanning op de schoolsite. De notulen van deze vergaderingen zullen ook op de schoolsite 

komen te staan. 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij vermeld wie er dit schooljaar in onze leerlingenraad gaan 

deelnemen. Graag stellen Mari van Vliet, Lars Bouwma, Nikki Oude Hampsink en Morris Damer zich 

bij deze aan u voor.  

 

 

V.l.n.r. Morris Damer  groep 8 – Nikki Oude Hampsink groep 7 – Lars Bouwma groep 6 – Mari van Vliet groep 5 

 

Hoi, Ik ben Morris Damer. Mijn hobby’s zijn hockey en tennis. Ik wilde graag in de 
leerlingenraad om ervoor te zorgen dat wij één school zijn waar niemand wordt gepest en  
niemand wordt buitengesloten.  

Hallo, Ik ben Nikki en mijn hobby’s zijn handbal en scouting. Ik wilde in de leerlingenraad 
omdat het mij heel, heel leuk leek en ik wil de stem van groep 7 groot maken. 

Hallo, Ik ben Lars Bouwma. Ik wil in de leerlingenraad omdat mijn vader een eigen bedrijf 
heeft en doet ook wel eens vergaderingen en ik wil ook wel eens weten hoe dat gaat. En het 
lijkt mij leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat ik het leuk vind om te helpen voor de 
school. En de kinderen uit mijn klas mogen ook ideeën aan mij doorgeven. 

Hallo, Mijn naam is Mari van Vliet, ik ben 8 jaar en zit in groep 5. Mijn hobby’s zijn dansen, 
zingen en paardrijden. Ik wilde in de Leerlingenraad omdat ik graag voor andere kinderen het 
schoolplein nog leuker/mooier wil maken ! Groetjes Mari van Vliet 

  

 

 



 

 

Kinderboekenweek 2017 

Thema Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk eng!’  

Woensdag 4 oktober begint de 63e Kinderboekenweek. Het thema van de 
Kinderboekenweek is ‘Gruwelijk eng!’. Tijdens deze periode besteden we 
veel aandacht aan lezen, voorlezen en boeken in de klas. Er zullen 
verschillende lessen gegeven worden rondom het thema ‘Gruwelijk eng!’. 
Nieuwsgierigheid bij leerlingen en verwondering zullen centrale begrippen 
vormen deze week. Verschillende kinderboeken zullen daarvoor het 
uitgangspunt vormen.  

Wij starten op woensdag 4 oktober met alle leerlingen, juffen meesters in 
de grote hal met o.a. een mooie ‘griezeldans’. Na de opening zullen de 
leerkrachten verder gaan met de leerlingen in de eigen klas. 
In groep 7/8 worden tijdens de Kinderboekenweek voorrondes gehouden voor de Nationale 
Voorleeswedstrijd. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) basisschool Veldzijde 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en het dagelijkse ritme heeft weer zijn intrede gedaan. Ook de 

MR heeft de werkzaamheden weer hervat. Maar wat doet de MR van Veldzijde nu zoal. 

Veldzijde heeft, net als iedere andere basisschool, een medezeggenschapsraad, MR. De MR bestaat 
uit ouders en personeelsleden. De MR van Veldzijde bestaat uit vijf personen. Deze zijn: 

- Arthur van der Woning (voorzitter) 
- Mirjam Broerse (secretaris) 
- Mariëlle ter Beek (algemeen lid) 
- Bea Ankoné (leerkracht en algemeen lid) 
- Lucie Nijenhuis (leerkracht en algemeen lid) 

 
 

 
 



Wij praten met de directie over onder meer de begroting van Veldzijde. De MR praat ook mee als het 
gaat om beleidsplannen van de school, zodat wij op de hoogte zijn van het onderwijsbeleid. Wij 
kunnen dan een oordeel vormen van hoe Veldzijde ervoor staat. Ook geven wij het team en de 
directie (on)gevraagd advies op verschillende gebieden. 
 
Als laatste heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van 
Veldzijde. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden 
opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor bijvoorbeeld een fusie 
met een andere school en bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. 
 
Wij spelen dus een belangrijke rol binnen Veldzijde, maar uiteraard hebben wij u, als 
ouder/verzorger, daar continu bij nodig. Mocht u de behoefte voelen om op welke wijze dan ook een 
(positieve) bijdrage te leveren om zaken te verbeteren, dan horen wij dit natuurlijk graag ! De MR 
van Veldzijde is te bereiken op oudersvanveldzijde@gmail.com.  Daarnaast mag u natuurlijk ook de 
leden van de MR aanspreken of een vraag stellen. 
 
Schroom niet om van u te laten horen ! 
 
MR Veldzijde 
 

 

Stakingsactie donderdag 5 oktober 

Denkt u eraan dat 5 oktober alle scholen van SKOLO gesloten zijn i.v.m. de landelijke stakingsactie 
van het Primair Onderwijs? Dus ook onze school. Aanleiding voor deze stakingsactie is om aan de 
politiek nu duidelijk te maken dat de leraren in het basisonderwijs een beter salaris verdienen en dat 
er iets gedaan moet worden aan de ervaren werkdruk. 
 
 

 

 

Namens team van basisschool Veldzijde, 

Brigitta van Zon 

Maike Koch 
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