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Mijn school, jouw school, onze school! 

De afgelopen maanden zijn wij als team bezig geweest om samen een missie voor onze basisschool 

te vinden die richting geeft aan het verder kunnen gaan vormgeven aan ons positief pedagogisch 

klimaat en ons onderwijs op basisschool Veldzijde. Onze visie ” Veldzijde maakt zich S.T.E.R.K.” is dan 

hoe wij dit willen gaan doen. Deze zoektocht hebben wij in afstemming gedaan met  ouders uit de 

MR en OR én de leerlingen uit onze leerlingenraad. 

Wij zijn samen trots om u in deze Nieuwsbrief op de hoogte te brengen van onze missie: 

                                     “Samen met passie ontwikkelen” 

Samen staat voor de verbinding tussen leerlingen, team, ouders, ons bestuur en externen partijen. 

Passie geeft aan dat wij samen elke dag vanuit ons hart en ziel actief willen werken aan boeiend en 

passend onderwijs.                                                                                                                                

Ontwikkelen betekent onze leerlingen en onszelf uitdagen om te willen werken en leren voor de 

toekomst. 

Jos Hovenstad, vader van Pam uit groep 2, is op dit moment bezig om ons logo en onze huisstijl aan 

te passen. De eerste presentaties zijn geweest. Vanuit team, leerlingen en ouders zijn er mooie 

aanvullingen gekomen die Jos heeft meegenomen in de verdere uitwerking. Bij ieder van hen zien en 

voelen wij enthousiasme over de ontwerpen. 

 Op  8 januari, de eerste schooldag na de kerstvakantie zullen wij het nieuwe logo op school 

presenteren op een flyer bij de ingangen, op de digiborden in de groepen en op de nieuwe 

naambordjes bij de groepen. Ook op onze website zullen aanpassingen worden doorgevoerd. Deze 

worden in de eerste week na de kerstvakantie al zichtbaar.  

Zodra de vlag/ banier en toegangsuitingen (borden bij ingangen) klaar zijn, zal er een                

“officieel moment” komen waarop wij aandacht willen schenken aan het in gebruik nemen van ons 

nieuwe logo en huisstijl. Hierover zullen wij u dan nader informeren.  

 

Maandplanning 

Maandag  8 januari  We gaan weer beginnen! 
Van 8.30 uur – 9.00 uur staan koffie en thee voor u klaar in de 
kleine hal om elkaar weer te ontmoeten en een goed Nieuwjaar 
te wensen! 

Dinsdag 16 januari OR vergadering 20.00 uur 

Woensdag 17  januari  Oud papier 

Dinsdag  23 januari Bouwoverleg 

Woensdag  24 januari Start Nationale Voorleesdagen groep 1 en 2 

Donderdag  25 januari Juf Brigitta jarig 

Woensdag 31 januari Evaluatiemoment n.a.v. de  Cito M-afnames  



Personeel 

Het is fijn om u te kunnen berichten dat Juf Mieke na de kerstvakantie haar                                             

re-integratiewerkzaamheden zal gaan uitbreiden. Zij zal zich op de maandagmiddag, dinsdag- en 

woensdagmorgen 3 x3 uur in en rond groep 4 verder gaan inzetten.  

Voor juf Jolien zal na de kerstvakantie haar traject eenzelfde vervolg hebben. Tussentijds hebben wij 

contact met juf Jolien. Meester Chris blijft voorlopig juf Jolien vervangen.  

 

Welkom   
Na de kerstvakantie starten Thieme Schulten,  Daan Langendonk, Thijs 

Meijer en Kian Haveman bij ons op school, in groep 1.  

Welkom, Thieme, Daan, Thijs en Kian! Samen met jullie ouders veel 

plezier bij ons op school gewenst!  

 

Werken aan ICT  

In vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de inzet van verschillende devices op basisschool 

Veldzijde in volle gang is. Iets waar wij uiteraard ontzettend trots op zijn en u graag van op de hoogte 

houden! 

De afgelopen maand zijn in de groepen 1 en 2 de nieuwe Ipads geïntroduceerd. De leerlingen hebben 

er al enkele weken vol enthousiasme mee gewerkt.   

Op basisschool Veldzijde werken wij met ZuluDesk. Dit is een Mobile Device Management (MDM) 

applicatie die het mogelijk maakt om de iPads in de klas te beheren.  Wij gebruiken ZuluDesk om 

leerstof uit te delen, informatie te delen, leerlingen te volgen. Hierdoor hebben wij controle over 

welke app de leerlingen wel of niet kunnen gebruiken. Zo geven wij onze leerlingen meer 

zelfstandigheid binnen door ons bepaalde kaders. 

 

In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen al enkele maanden, bijna dagelijks gebruik van de 

Chromebooks. Niet alleen tijdens de digitale lessen van BLINK (onze methode voor onderzoekende 

en ontdekkende wereldoriëntatie), maar ook tijdens de lessen van rekenen, taal, spelling en 

begrijpend lezen! In deze groepen werken wij met Zuluconnect. ZuluConnect is een persoonlijke 

leeromgeving met het gemak van één inlog.  

Een centrale toegangspoort die de leerlingen leidt naar alles wat ze nodig hebben. En alles staat bij 

elkaar, in een overzichtelijk dashboard. Zo kunnen ze zelfstandig aan de slag met alles wat ze nodig 

hebben! 



 

 

Project Mars 

Afgelopen maand zijn wij op school gestart met  het ‘project Mars’ in kader van onderzoekend leren 

en ontwerpen binnen ICT. Uit de groepen 6, 7 en 8 werken 2 leerlingen per groep aan dit project. Dit 

project vindt 1 keer in de 3 weken plaats op de donderdagochtend. Tijdens dit project werken de 

leerlingen aan ICT gerelateerde vaardigheden zoals het maken van een website, het programmeren 

van een lego robot, samenwerken en communiceren. Het project wordt begeleid door meester Teun 

en Tom. In volgende nieuwsbrieven houden de leerlingen en meester Teun u op de hoogte van waar 

zij mee bezig zijn. 

Info vanuit de plusgroep 

Op 2 november zijn wij gestart met een introductie en kennismakingsronde. Daarna hebben wij in 

een  groepje een mindmap of woordweb gemaakt over onze verwachting van de plusgroep en wat je 

graag wilt gaan leren in de plusgroep. 

                  

                 

Elke les zijn wij begonnen met een Energizer! Enthousiast hebben wij met gehele groep of in kleinere 

groepjes spellen gedaan om o.a. te werken aan een goede sfeer, het stimuleren van de 

samenwerking. Tevens hebben wij meerdere denkspellen gedaan, met verschillende doelen, te 

komen tot oplossingen, logisch nadenken of strategisch spelen.                                     

Daarnaast hebben wij de laatste paar keer, als rode draad, gewerkt met de Expeditie Moendoes. Dit 

is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin wij een onbekende planeet in kaart moesten 



brengen. Wij hebben in tweetallen informatie verzameld uit allerlei bronnen en hebben onze 

gegevens uitgewisseld. We hebben ook gewerkt als een team van wetenschappers. Tenslotte hebben 

wij samen nagedacht hoe wij deze expeditie kunnen presenteren aan anderen. En wij hebben met 

allerlei materialen de planeet Moendoes gemaakt.   

 

 

Uitnodiging ‘Nieuwjaarsreceptie’ 

Maandagmorgen 8 januari, de eerste lesdag na de kerstvakantie, bent u van harte uitgenodigd om 

samen op school het nieuwe jaar te openen. Vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur staan koffie en thee voor u 

klaar. Wij hopen u dan te mogen begroeten! 

 

 

                                                     

                                Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2017! 

                      En samen met uw kinderen een fijne en ontspannen kerstvakantie! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde 

 

Brigitta van Zon en Maike Koch 


