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Samen met passie ontwikkelen 

Veiligheid rondom onze basisschool……samen is beter! 
In de afgelopen periode hebben wij opnieuw geconstateerd dat een groot aantal ouders aan de 

Balderikstraat stopt om hier hun kind(eren) te laten in- of uitstappen. Ook aan de Ericahof zien wij 

eenzelfde beeld. Dit leidt voor uw kind(eren)/onze leerlingen regelmatig tot onveilige situaties. Graag 

willen wij samen met u werken aan een veilige schoolomgeving. Wij doen daarom wederom een 

beroep op uw medewerking om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid te werken aan veiligheid 

rondom onze basisschool.  

Onze dank alvast voor uw medewerking! 

 

IBP (informatiebeveiliging en privacy) 
Scholen maken steeds beter en meer gebruik van ICT. Het beschermen van de persoonsgegevens van 

leerlingen en medewerkers en daarmee het waarborgen van de privacy, wordt dan ook steeds 

belangrijker. Schoolbestuurders zijn volgens de wet verplicht om de privacy goed te regelen. Goede 

informatiebeveiliging helpt scholen om risico's te minimaliseren. Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele 

Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, 

maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten 

worden om de persoonsgegevens te beschermen. Ons bestuur is bezig zich goed op dit gebied voor 

te bereiden in wat nodig is voor een correcte uitvoering van informatiebeveiliging en waarborgen van 

privacy. Alle medewerkers van SKOLO worden geïnformeerd. Hierin zullen wij u ook gaan 

meenemen. In alles wat wij doen op het gebied van informatie en vastleggen van persoonsgegevens 

hebben wij ons de vraag te stellen waarom, hoe en voor wie wij dit doen. Het vraagt van ons allen 

om bewust handelen. 

Bij deze een link voor informatie over IBP:  https://www.youtube.com/watch?v=1Lg-xzHSdno&t=89s  

Onderwijs 
In de tweede helft van dit schooljaar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode voor technisch 

lezen in groep 3 en in de groepen 4 t/m 6. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij u verder informeren. 

Om ons technisch leesonderwijs te verbeteren en te actualiseren worden wij dit jaar  begeleid door 

Dortie Mijs van Expertis. Dortie Mijs heeft samen met juf Gina en juf Brigitta de groepen bezocht en 

naar technisch leeslessen gekeken in de groepen 1-8. Zij zal ook aansluiten bij overlegmomenten om 

met ons mee te denken over wat wij op het gebied van technisch lezen anders kunnen doen. In het 

kader van het vergroten van de leesmotivatie zullen wij per groep nieuwe ‘ vrije’ leesboeken gaan 

aanschaffen. Hierin worden  de wensen van de leerlingen meegenomen.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lg-xzHSdno&t=89s


Wij starten in de tweede helft van dit schooljaar schoolbreed  met een  taalproject over creatief 

schrijven door middel van de procesgerichte didactiek. Dit project heet ‘Taalrijk Losser’ en wordt op 

elke basisschool in Losser  uitgevoerd. De aftrap van het project is verzorgd door Karin Kotte. Zij heeft 

ons meegenomen in de procesgerichte didactiek en wij hebben samen nagedacht over de 

bouwstenen voor een visie op cultuureducatie. Op onze basisschool worden wij gedurende de 

bijeenkomsten begeleid door Alied van der Meer. 

 

M-afname toetsen Cito Leerlingvolgsysteem  
In de afgelopen weken zijn de M-toetsen van cito afgenomen voor de verschillende onderdelen van 

taal, lezen en rekenen. Deze resultaten worden tijdens de studiemiddag op woensdag 31 januari 

besproken. Deze middag staat in het teken van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. De 

resultaten worden aangevuld met de verkregen informatie over de leerlingen middels observaties, 

methodetoetsen en diagnostische gesprekken hetgeen resulteert in het opstellen van groepsplannen 

zodat een passend aanbod kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 

Communicatie ouders 
Drie-hoeksgesprekken 

Vorig jaar zijn wij gestart met het houden van drie-hoeksgesprekken in groep 3 t/m 8. Het doel van 

deze gesprekken is om samen met u en uw kind in gesprek te gaan over het welbevinden, de 

ontwikkeling en het leren van uw kind. Wij merken dat dit waardevolle momenten zijn die  

betrokkenheid en eigenaarschap in de driehoek school-kind-ouder vergroten. Dit schooljaar 

onderzoeken wij hoe wij voor groep 1 en 2 richting en vorm willen gaan geven aan het houden van 

de drie-hoeksgesprekken. Het streven is om aan het eind van het jaar dit te gaan uitproberen.  

Website  

Vanaf de zomervakantie is op elke SKOLO school de website opnieuw ingericht. Wij zijn volop bezig  

deze te optimaliseren en inhoudelijk te verbeteren en aan te vullen. Op onze website is nu ook ons 

nieuwe logo, onze missie en nieuwe huisstijl zichtbaar. Het is  fijn dat Jos Hovestad ons ook hierbij 

willen ondersteunen en meehelpen! Wij willen graag via onze website naar ouders en andere 

belangstellenden laten zien waar wij als basisschool voor willen staan en gaan.    

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning 

Maandag  5 februari Leerlingenraad 13.15  uur 

Donderdag  8 februari Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij!  
(i.v.m. carnaval vrijdag 9 februari) 

Vrijdag 9 februari CARNAVAL 
Voor groep 2 t/m 8 begint het feest om 8.30 uur.  
Leerlingen uit groep 1 zijn vanaf 12.30 uur van harte welkom! 

Maandag 
Dinsdag 

12 februari   
13 februari 

Rosenmontag ( alle leerlingen vrij) 
Alle leerlingen vrij i.v.m. carnaval 

Dinsdag  13 februari Juf Gina jarig 

Donderdag 15 februari Schoolfotograaf  

Vrijdag  16 februari Juf Maike jarig 

Donderdag  15 februari  Rapport  gaat mee 

Zaterdag  17 februari Vormsel groep 8  OLV Glanerbrug 18.00 uur 

Maandag 
Woensdag 
Donderdag 

19 februari 
21 februari  
22 februari 

Groep 1-2: Oudergesprekken  
Groep 3-8: Driehoeksgesprekken 
 (vanaf 15.00 uur) 

Dinsdag  20 februari Juf José jarig 

Woensdag  21 februari Oud papier 

Donderdag  22 februari Juf Lucie jarig 

Maandag  
t/m vrijdag 

26 februari  
t/m 2 maart 

Voorjaarsvakantie! 

Maandag  26 februari Juf Brigitte jarig 

Dinsdag  27 februari  Juf Bea jarig 

 

Personeel 

Wij zijn blij dat  het goed gaat met  juf Mieke in het oppakken van de haar werkzaamheden binnen 

het re-integratietraject.  Meester Chris zal juf Jolien blijven vervangen tot aan de Voorjaarsvakantie.  

Na de Voorjaarsvakantie zal er vervanging nodig blijven voor juf Jolien. Hiervoor zal opnieuw een 

vacature uitgaan omdat meester Chris als A-pooler beschikbaar moet zijn voor het korte invalwerk. 

Voor nu zijn wij erg blij dat meester Chris voor langere tijd bij ons in groep 7 mocht invallen. Hierdoor 

blijft de rust en structuur voor de leerlingen van deze groep gewaarborgd.  

Zoals u weet werken Agnes Koop en Karin Bakkers als  interieurverzorgster op onze basisschool. 

Helaas heeft juf Agnes de laatste periode niet kunnen werken door privé omstandigheden. Zij is 

vervangen door medewerkers van Cleanbo.  Ook voor de komende weken kunnen wij Agnes nog niet 

terug verwachten. Wij wensen haar een voorspoedig  herstel. 

In voorgaande nieuwsbrieven hebben Dylan Roetenberg en Romina Eggert zich aan u voorgesteld. 

Beiden liepen stage in respectievelijk groep 1 en groep 8. Zowel Dylan al Romina hebben besloten te 

stoppen met de opleiding waardoor wij afscheid hebben moeten nemen. Wij wensen hen veel succes 

en willen hen bedanken voor hun inzet.  

Juf Esmé (stagiaire groep 2) ziet u in  de tweede helft van het schooljaar ook op de dinsdagmiddag in 

groep1.  



 

Welkom   
In januari is Maud Behrens gestart in groep 1. De komende maand starten ook Lara Albers, Lucas en 

Raphael Carneiro Da Cunha Ladeia – Kuipers, en Norah Elshof bij ons op school, in groep 1.                                               

  

Welkom Maud, Lara, Lucas, Raphael en Norah!  Samen met jullie ouders veel plezier bij ons op school 

gewenst!  

 

Talenten in groep 7 
Al enkele weken is juf Margo, op de maandag, actief op Veldzijde. Ze geeft dan namelijk met veel 

enthousiasme vioollessen aan ons, de leerlingen van groep 7. Ze leert ons de technieken van het 

viool spelen. Zo leren wij bijvoorbeeld de verschillende snaren; g(Gerrit), d(Daan), a(Anja) en e(Erik). 

Tijdens de lessen oefenen wij keihard voor een optreden (voor eigen ouders en klasgenoten). Dit 

optreden wordt gegeven op maandag 19 februari. Hierover later meer! 

 

 



Nationale voorleesdagen in groep 1 en 2 

 
In de periode van woensdag 24 januari tot en met vrijdag 2 februari 2018 vinden de Nationale 

Voorleesdagen plaats.  In groep 1 en 2 besteden wij hier op allerlei verschillende manieren extra 

aandacht aan: de leerlingen mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen en er zal veel worden 

voorgelezen, niet alleen door de groepsleerkrachten maar ook door leerkrachten uit de hogere 

groepen en andere collega’s binnen school. Op deze manier hopen wij de leerlingen van groep 1 en 2 

nog weer wat enthousiaster te maken voor prentenboeken! Het Prentenboek van het Jaar, “Ssst! De 

tijger slaapt”,  is op de openingsdag, woensdag 24 januari voorgelezen door Yolanda Kerver, 

leesconsulent van de Bibliotheek Losser. Zij bracht voor het voorlezen prachtige vertelplaten van dit 

boek mee. Op de foto’s kunt u dit zien. 

 

 

Carnaval 
Vrijdag 9 februari vieren wij weer carnaval op basisschool Veldzijde! Er zijn al leerlingen  volop bezig 
met het maken of versieren van karren, skelters en stepjes. Het wordt zo een bonte optocht!   Wij 
hopen natuurlijk op een grote opkomst langs de kant van de straat.! Dus heeft u tijd om te komen 
kijken, wij en onze leerlingen zien u graag! Vandaag gaan de opgavestrookjes voor de karren mee 
met de leerlingen. Wilt u deze voor 2 februari meegeven aan uw kind? Komende dinsdag wordt de 
school versierd in carnavalssfeer. Fijn dat een aantal ouders zich heeft opgegeven om te komen 
helpen! Inmiddels zijn er twee schoolprinsessen gekozen, die volgende week woensdag officieel 
bekend worden gemaakt. Zij zullen dan hun proclamatie voorlezen die ze met de carnavalscommissie 
gaan opstellen! 

Ter herinnering : Op vrijdag 9 februari gaan alle leerlingen van groep 2 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.30 
uur naar school. Groep 1 is van 12.30 uur tot 14.30 uur  op school aanwezig. De leerlingen van groep 
1 en 2 zijn daarom op donderdag 8 februari om 12 uur vrij. 

Wij kijken uit naar een fantastisch carnavalsfeest 2018!  Alaaf!!! 



 

Vormsel groep 8 
De afgelopen periode zijn leerlingen uit groep 8 die het Heilig Vormsel doen bezig geweest met de 

voorbereiding. Wij wensen deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) alvast een mooie viering en 

voor daarna een fijne avond! 

 

Vanuit de ouderraad 
Opbrengt kerstmarkt 

Dit jaar was er weer de traditionele kerstmarkt. Wij zijn blij dat wij samen voor een mooie opbrengst 

hebben weten te zorgen: € 1000,00!! Graag onze dank voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. 

De opbrengst is dit jaar deels voor nieuwe luidsprekers en deels voor de herinrichting van het school-

buurtplein. 

Speelmateriaal 

Vanaf de startweek dromen de leerlingen over hun nieuwe super school-buurtspeelplein. De 

projectgroep is volop bezig met de voorbereidingen, een schetsontwerp wordt gemaakt maar voor 

de leerlingen is dit nog niet echt zichtbaar. In afstemming met juf Brigitta en juf Maike heeft de 

ouderraad besloten om voor elke groep een budget van €50,- beschikbaar te stellen. Met dit bedrag 

mag nieuw (buiten) spelmateriaal aangeschaft worden!  De leerlingen van de leerlingenraad zullen 

worden gevraagd om de komende weken hierin mee te helpen om de wensen van de verschillende 

groepen te gaan inventariseren en verder hierin mee te denken zodat er straks met nog meer plezier 

buiten gespeeld kan worden.  

Ouderraad:  Een ‘dank je wel’  van ons allemaal! 

 
Met vriendelijke groet, 

Mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde  

 

Brigitta van Zon 

Maike Koch 


