
Nieuwsbrief December 2017 

  

Mijn school, jouw school, onze school! 

Op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief bereiden wij ons samen met onze leerlingen 

voor op de komst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op dinsdag 5 december op onze basisschool. 

De groepen zijn versierd en vele ouders hebben de school prachtig versierd. Dank voor de grote 

groep ouders die hierin hun betrokkenheid hebben laten zien! In elke  groep zal er aandacht zijn voor 

ieder kind  en luisteren wij naar elkaar. Voor alle groepen geldt: laten wij blij zijn met wat wij krijgen 

en er zuinig mee omgaan. In deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie over het aanstaande 

Sinterklaasfeest. Wij kijken samen met onze leerlingen uit naar 5 december! 

In de twee weken die daarna volgen gaan wij samen op weg naar het naderende Kerstfeest: het feest 

van licht en de geboorte van het kindje Jezus. Samen met de leerlingen staan wij in de adventsweken 

stil bij deze bijzondere dagen voor Kerst. De verhalen rondom de 4 weken voor Kerstmis en  de 

geboorte van Jezus worden opnieuw verteld en beleefd. Wij vieren het kerstfeest op donderdag 21 

december op school,  met oprechte aandacht en respect voor iedereen. Het samen vieren staat 

centraal. 

De werkgroep en commissie die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de te organiseren 

activiteiten zijn al volop bezig. Ook tijdens de leerlingenraad is het Kerstfeest al ter sprake gekomen. 

Fijn om hier de samenwerking tussen school-leerlingen-ouders binnen onze school te mogen 

ervaren. Dit jaar is,  binnen de 3-jarige planning rondom Kerst,  het organiseren van een kerstmarkt 

aan de beurt. De opbrengst zal dit jaar ten deel vallen aan onze eigen school. 

Het geeft ons als team een goed en warm gevoel te weten dat wij in deze drukke dagen altijd een 

beroep kunnen doen op de ouders uit de ouderraad en andere ouders. Onze hartelijke dank 

hiervoor! 

Maandplanning 

Dinsdag  5 december Sinterklaasfeest 
Alle leerlingen hebben ’s middags vrij! 

Donderdag   7 december Versieravond kerst 19.30 uur 

Vrijdag    9 december Start Advent in de groepen 

Zondag 10 december Tweede zondag van de Advent 

Maandag  11 december Adventsviering in de hal 

Dinsdag 12 december Mogelijke stakingsdag PO 

Woensdag 13 december Crea-ochtend Kerst 

Zondag  17 december Derde zondag van de Advent 

Woensdag 20 december Oud papier 

Donderdag  21 december Vanaf 12.00 uur hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij 
i.v.m. het kerstfeest. 



Van 17.00 – 18.30 uur zijn de leerlingen van harte welkom op 
school voor het kerstbuffet en aansluitend, vanaf 17.45 uur, de 
kerstmarkt. 

Vrijdag  22 december Laatste schooldag 2017  

Start van de kerstvakantie:  

12.00 uur groep 2 

14.30 uur groep 3 t/m 8 

Maandag  25 december Eerste Kerstdag 

Dinsdag  26 december Tweede Kerstdag 

Woensdag en 
donderdag 

27 en 28 
december 

Schoolhandbaltoernooi, groep 8 
Sporthal ‘de Fakkel’ 

 

Personeel 

Vorige week heeft juf Jolien  besloten dat het goed is dat zij voor onbepaalde tijd een time-out neemt 

om haar balans te hervinden. Wij wensen haar veel sterkte en rust.  Meester Chris Boddeman, A-

pooler bij SKOLO, zal de eerste 3 weken haar vervangen totdat er een goede invaller is gevonden 

voor juf Jolien. 

                                                                                                                                

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas is inmiddels met zijn gevolg weer in ons 
land. 
Gelukkig konden de Pieten de school binnenkomen 
om de leerlingen hun schoentraktatie te brengen. Ook 
hebben de strooipieten alle groepen,  afgelopen 
donderdagmiddag 30 november,  bezocht. Het was 
een fantastische middag met veel gezelligheid en een 
heleboel pepernoten! 
Op dinsdagmorgen 5 december gaan we de 
verjaardag van Sinterklaas vieren. 
Sinterklaas bezoekt dan alle groepen die ochtend. 
 
Parkeren tijdens de aankomst van Sinterklaas.   

Rond 8.35 uur zal Sinterklaas zijn intocht doen op onze basisschool. Om de aankomst van Sinterklaas 

goed te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om uw auto niet aan de Ericahof of 

de Balderikstraat te parkeren.  

U bent natuurlijk van harte welkom om de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten te komen 

bekijken! Wij vragen u alleen wel om aan de overkant van de straat te gaan staan, zodat de 

leerlingen alles goed kunnen zien. Dank alvast voor het meewerken!  

 

Samen met de leerlingen gaan wij er een super Sinterklaasfeest van maken! 

 

 



Kerst op basisschool Veldzijde 

Op dit moment is de kerstcommissie volop bezig met het 

organiseren van het kerstfeest. Dit jaar houden we, naast 

het buffet voor de leerlingen weer een gezellige 

kerstmarkt. Nadere informatie over het buffet en de 

kerstmarkt ontvangt u volgende week van ons maar 

noteert u alvast donderdagavond 21 december van 17.45 

uur tot 18.30 uur in uw agenda. We hopen dan veel 

ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden op ons 

schoolplein te mogen begroeten. U bent van harte welkom!  

 

Positief pedagogisch klimaat 

Wij hechten veel waarde aan het creëren van een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving, een 

positief pedagogisch klimaat op onze school. We werken graag met ouder(s)/verzorger(s) samen aan 

de optimale ontwikkeling en het geluk van elk leerlinge Om goed en fijn met elkaar te kunnen 
samenwerken en leren is het belangrijk dat ieder zich veilig en erkend voelt. Dit geldt voor ons als 
team, onze leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s). Samen hebben wij onderzocht hoe wij de 
uitgangspunten van het herstelrecht kunnen versterken op een positieve manier, hoe wij in de 
driehoek school-leerling-ouder samen actief betrokken kunnen zijn en met plezier kunnen 
samenwerken. Hierin is voor ons de keuze gevallen op het gaan volgen van de Kanjertraining voor 
primair onderwijs. De Kanjertraining biedt handvaten voor het samen werken aan een positief 
pedagogisch klimaat voor, tijdens en na school en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Verder 
is er een uitgebreid leerlingvolgsysteem in opgenomen (KANVAS) dat erkend is door de Cotan en door 
de onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij leerlingen te meten. Dit houdt in 
dat wij per ingang van het nieuwe schooljaar niet meer gebruik gaan maken van het digitale 
volgsysteem ZIEN! 
 
Tijdens de laatste MR en OR vergadering hebben wij over deze keuze gesproken met de aanwezige 

ouders. Zij gaven terug hier kansen en mogelijkheden te zien om samen te gaan werken aan een veilig 

en positief klimaat.  

Dit jaar kunnen wij als team niet meer deelnemen aan een teamtraining. Wel kunnen een 2-3tal 

collega’s aan gaan sluiten bij een teamtraining van een basisschool in Deventer. Zij ontvangen dan de 

A-licentie. Dit houdt in dat zij collega’s mogen gaan ondersteunen in en adviseren over het werken 

volgens de Kanjertraining. Juf Brigitte (respectcoördinator) en juf Gina (ib-er) zullen in ieder geval gaan 

deelnemen. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn wij inmiddels aangemeld voor de teamtraining. Lopend 

het schooljaar ontvangt u van ons meer informatie over de kanjertraining. 

 Klik hier voor mee info over Kanjertraining. 

 

 

 

 

http://kanjertraining.nl/


Theatervoorstellingen 

Groep 3 en 4 naar een voorstelling: “Tjerk wordt een berk” 

Dinsdag 31 oktober 2017 zijn groep 3 en 4 naar een voorstelling geweest: “Tjerk wordt een berk” 

Een boswachter kreeg ruzie met zijn zus. Hij hield natuurlijk wel van de natuur, maar zij helemaal niet 

zo. Zij richtte een stad op waar geen groen binnen mocht komen. De boswachter was daardoor heel 

eenzaam en probeerde een boom te planten. Hij gooide blaadjes, grond en natuurlijk mest (zijn eigen 

…. ;-)) op een hoop en er groeide inderdaad een boom. Tjerk. Het was een meisje en een boom 

tegelijk. Tjerk was nieuwsgierig naar vooral hetgeen wat ze niet mocht: Het dorp! Zij ging dan ook 

stiekem naar het dorp. Hier kwam ze een wel erg leuke jongen tegen en ze gingen dansen met elkaar. 

Ze werden echt verliefd op elkaar. De zus van de boswachter was het er niet mee eens, want zij is 

een stukje groen. Dus Tjerk moest het dorp uit. De boswachter was het er niet mee eens dat Tjerk 

het dorp in was gegaan, maar uiteindelijk kwam natuurlijk alles goed. 

 

 

Van project ‘Superspeelplaats naar Super(buurt)plein’ 

De projectgroep bestaat uit een enthousiaste groep ouders: Ellis Eggert, Ilona ten Dam, Marielle ter 

Beek en Ron Notkamp. Vanuit het team zullen Brigitta van Zon en Maike Koch aansluiten. Vorige 

week is de projectgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Van elke groep hingen in de 

personeelskamer de 3 uitgekozen wensen voor de herinrichting. Dit geeft een mooi beeld van wat de 

uitgangspunten kunnen worden. Tijdens deze avond kwam Jurgen Schiphorst, gemeente Losser, een 

presentatie geven over het project waar wij aan mogen deelnemen en een subsidie voor ontvangen 

van € 15.000,00. Het doel  van dit project is om de speelplaats een verbinding te laten worden voor 

school en buurt. Wij willen graag een meer divers gebruik gaan maken van de ruimte rondom onze 

school. Hiervan uitgaand en van de mooie naam van groep 5 (Superspeelplein) is de naam voor dit 

project veranderd in Super(buurt)plein. Deze avond hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij de 

komende tijd samen willen gaan werken in het organiseren en aanschrijven van andere subsidies. De 

volgende afspraak staat gepland voor 12 december. Hier zal dan ook Jan Groener van Niels 

Holgersson, BSO,  bij aansluiten. Wij houden u graag op de hoogte. 

 

 

 

 



Vanuit de ouderraad 

Wij zien dat er weer een groot aantal ouders de Ericahof inrijden om hier te stoppen om hun 

kind(eren) te laten uit stappen. Het terug rijden betekent in de stroom leerlingen rijden die met hun 

fiets naar school komen. Ook zien wij ouders met hun auto stoppen bij of op de oversteekplaats voor 

de leerlingen aan de Balderikstraat. Dit leidt in beide gevallen tot onveilige situaties. Graag willen wij 

samen werken aan een veilige schoolomgeving. Daarom doen wij bij deze een beroep op uw 

medewerking op deze plaatsen rondom de school. Dank alvast voor uw medewerking! 

 

Tweede oversteekplaats bij onze school! 

Het is heel belangrijk voor de veiligheid dat iedereen de verkeersregels goed kent. Daarom beginnen 

wij er al heel vroeg mee om dit te leren. Kleine kinderen wordt geleerd dat je niet zomaar de straat 

mag oversteken, dat je eerst heel goed naar rechts en links moet kijken en dan pas mag oversteken. 

Of...niet overal maar  bij een oversteekplaats de weg over moet te steken.  

Bij onze school hebben wij al één oversteekplaats. Nu kunnen wij je het mooie nieuws vertellen dat 
er een tweede oversteekplaats bijkomt! Het heeft even geduurd,  er was overleg en tijd nodig bij de 
gemeente, maar nu is het zover en zijn wij hier erg blij om. De tweede oversteekplaats komt aan de 
Balderikstraat ter hoogte van de taxiparkeerplaats. De kinderen kunnen nu aan twee kanten van de 
weg veilig oversteken.  
Graag willen wij je dan ook vragen om je kinderen daar over te laten steken. Dit is veiliger dan 
wanneer je bij de Balderikstraat de kinderen tussen de geparkeerde auto’s of bij het groen, achter 
het hek, de straat over laat steken. Veiligheid staat voorop… dus graag oversteken via een 
oversteekplaats. En als het dan toch nodig is om jouw  kind met de auto naar school te brengen, 
parkeer deze dan aan de Hannekerveldweg of in de Neercasselstraat.  
Wij doen ons best om het veilig te maken rondom school en dat gaat nog beter lukken als iedereen 
hier aan meewerkt! Samen lukt het beter. 
 
Verkeersouders, Saskia Scheffer en Karin Notkamp 
 

Staking 12 december 

Een eerdere staking op donderdag 5 oktober 2017, waaraan massaal gehoor is gegeven, heeft er toe 

geleid dat op onze basisschool die dag geen les is gegeven. Het PO-front (waarin alle vakbonden 

vertegenwoordigd zijn) heeft een vooraankondiging gedaan dat er een nieuwe stakingsdag gepland 

staat voor dinsdag 12 december 2017. Of deze stakingsdag ook daadwerkelijk doorgang zal hebben 

hangt af van het gesprek dat op dinsdag 5 december zal plaats vinden tussen vertegenwoordigers 

van het PO-front en de minister van onderwijs de heer Arie Slob.Op dit moment kan er dus nog geen 

duidelijkheid gegeven worden of er daadwerkelijk gestaakt gaat worden. 

Wij willen u verzoeken om in uw planning alvast rekening te houden met de mogelijkheid dat er op 

dinsdag 12 december gestaakt zal gaan worden in het basisonderwijs en  dat dit ook geldt voor de 

scholen binnen SKOLO en  dus ook basisschool Veldzijde. Op het moment dat de uitkomst van het 

overleg met minister Arie Slob bij ons bekend is zullen wij u op woensdag 6 december nader 

informeren over de verdere gang van zaken. 

 



Opgave Eerste Communie 

De weken na de Herfstvakantie hebben de pastores Frank de Heus en Carla Berbée een aantal 

groepen vier van de katholieke basisscholen in onze dorpen bezocht om de kinderen te vertellen 

over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle leerlingen kregen een brief mee naar huis 

met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op 

school, deels thuis én in de parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of 

dochter opgeven tot uiterlijk 1 december. Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via 

het centraal secretariaat. De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond 8 januari 

in Losser en Glanerbrug, op dinsdagavond 9 januari in Lonneker en op donderdagavond 11 januari 

Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. We 

zien er naar uit onze leerlingen een mooie geloofservaring mee te geven. 

Werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht, pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée 

 

 

Namens team van basisschool Veldzijde wensen wij u samen met uw kinderen een gezellig 

Sinterklaasfeest en een fijne voorbereiding op Kerst! 

Brigitta van Zon  

Maike Koch 

mailto:communie@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl/

