
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief April 2018 

Basisschool Veldzijde in een nieuw jasje! 

Begin dit jaar heeft u kennis gemaakt met het fantasische nieuwe logo van onze 

basisschool. Een logo waarmee wij laten zien dat wij, met veel passie, volop in 

ontwikkeling zijn.  

 

Dit nieuwe logo is ook verwerkt in een prachtige nieuwe huisstijl! De komende 

maanden zal deze vernieuwde huisstijl steeds verder uitgerold worden. Afgelopen 

week zijn de masten geplaatst en wapperen er 3 mooie baniervlaggen op de hoek 

van de school. Onze basisschool is verfraaid met nieuwe gevelborden die bij elke 

ingang zichtbaar zijn.  

Zoasl u misschien al gezien heeft, is onze website ook in het nieuwe jasje gestoken en 

grotendeels ‘klaar’. Een aantal onderdelen hopen wij binnenkort af te ronden 

Hier hebben wij mogen rekenen op de ondersteuning van Jos Hovestad. Heel mooi 

om te merken hoe wij op de betrokkenheid en inzet van ouders! Zo kunnen wij 

samen uiting geven aan het ‘samen met passie ontwikkelen’. 

Vandaag ontvangt u de eerste Nieuwsbrief  en een brief in de nieuwe huisstijl!  

Wij zijn trots! U ook?   

 

BSO Niels Holgersson 
Ook Kinderopvang Losser met BSO Niels Holgersson die gevestigd is in onze basisschool  heeft zich laten 

adviseren door Jos Hovestad. Hun huisstijl is vanaf nu te zien op de 3e vlag die wappert op het speelplein, op 

het gevelbord en de entree van de BSO ruimte.  

 

Schoolbuurtplein 

Woensdag 14 maart hebben veel buurtbewoners en ouders het info- inloopmoment bezocht. Veel 

enthousiaste reacties waren er op het schetsontwerp van ons nieuwe schoolbuurtplein; leuk! Daarnaast 

hebben wij ook imput en aandachtspunten gekregen, dank hiervoor. Vanaf nu zullen 2 buurtbewoners, Elly 

Cath en Harry Wilke, zitting gaan nemen in projectgroep Suoerschoolbuurtplein 



 

 

Zondag 10 juni wordt er door de projectgroep een sponsorloop georganiseerd. Groep 8 zal dan ook hun 

jaarlijkse fancyfair houden! Dit alles met als doel; zoveel mogelijk geld inzamelen voor ons schoolbuurtplein! 

Schrijft u de datum alvast in uw agenda? Nader informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Binnenkort zal er gestart gaan worden met de eerste stappen voor de realisatie van de eerste fase van de 

herinrichting. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die, op zaterdag 5 mei, samen met Frank Vije (vader Indy 

groep 7) aan het werk willen gaan met enkele werkzaamheden (tegels verwijderen, afgraven etc.). Hierover 

binnenkort meer!  

 

Vrienden van Veldzijde 

Vandaag heeft uw kind een brief meegekregen m.b.t de werving van sponsoren voor “Vrienden van Veldzijde”. 

Wij zijn namelijk op zoek naar extra inkomsten om diverse middelen en/of activiteiten te kunnen bekostigen. 

Graag willen wij op onze schooltenues ook onze nieuwe huisstijl zichtbaar maken. Dit zal de eerste uitgave 

worden vanuit “Vrienden van Veldzijde” om in deze schooltenues onze leerlingen trots te laten stralen tijdens 

diverse (sortt)activiteiteten vanuit school. Wij hopen op veel “Vrienden”!  

 

Vastenactie 2018 

Dit jaar hebben onze leerlingen geld ingezameld voor een project 

in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van 

Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het 

moeilijk hebben. Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun 

school (school voor gehandicapte kinderen) hebben 

leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk 

gehandicapte kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals 

een hometrainer en looprekken.   

 

Vandaag, tijdens de Paasviering op school, hebben Niels en 

Sükeyne het fantasitische bedrag van €650,- mogen 

overhandigen aan Annemiek Koel van de MOV groep Losser. Zij 

was ontzettend blij met deze mooie bijdrage en bedankte alle 

leerlingen voor hun enorme inzet!  

 

 

Centrale eindtoets basisonderwijs 2018 

Deze toets zal worden afgenomen op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag  19 april.  

Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes bij het maken van deze eindtoets. 

 

 

 

 



 

 

Maandplanning 

Donderdag   29 maart  Witte Donderdag  

Paasviering   

Vrijdag  30 maart  Goede Vrijdag  

Alle leerlingen ’s middags vrij!  

Zondag  1 april   1e Paasdag  

Maandag   2 april  2e Paasdag   

Donderdag  5 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Donderdag  5 april Meester Teun jarig 

Woensdag  11 april Flashmob, groep 4 t/m 8 

9.00 uur Raadhuisplein, Losser 

Donderdag  12 april MR vergadering 

Maandag  16 april Leerlingenraad 

Woensdag  18 april Oud papier 

Vrijdag  20 april Koningsspelen 

Zondag  22 april Eerste Communie 

Dinsdag  24 april OR vergadering 

Vrijdag  27 april Koningsdag! 

Alle leerlingen zijn vrij! 

 27-4 t/m 13-5 Meivakantie 

Maandag 13 mei  Wij beginnen weer! 

 

 

Personeel 

Maandag 19 april is voor  juf Linda het zwangerschapsverlof begonnen. Zij geniet al met volle teugen. Wij 

wensen haar een fijne periode. Juf Annelies Willemsen zal tot aan de zomarvakanti juf Linda gaan vervangen. 

Veel succes en plezier gewenst in groep 3 naast juf Eline én bij ons op school. 

Hieronder zal Juf Annelies zich aan u voorstellen.  

Vandaag hebben wij  gehoord  dat Jolien merkt dat het met haar beter gaat. Ook juf Mieke ervaart dat zij  

binnen haar reïntegratieproces zover is om naast allerlei werkzaamheden in en rond de groep het lesgeven  

weer te gaan oppakken. Mooie en positieve ontwikkelingen waar wij blij mee zijn. 

 

Hallo, ik ben Annelies Willemsen. Ik sta sinds 19 maart voor groep 3 om het 

zwangerschapsverlof van juf Linda te vervangen. Ik ben sinds 2004 werkzaam als leerkracht  

basisonderwijs. Dit dit schooljaar zal ik op maandag, dinsdag en om de week op woensdag 

aan het werk zijn op basisschool Veldzijde.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij vinden na schooltijd of via de mail 

awillemsen@skolo.nl  

Wij gaan er nog een mooi schooljaar van maken. Ik heb er zin in!   
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Welkom 

De komende maand gaat Dean Masseling starten op onze basisschool. 

Wij wensen Dean, en zijn ouders, heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Indian Dutch 2018  

Dinsdag 20 maart hebben groep 5 en 6 weer heel sportief en 

fanatiek meegedaan aan het jaarlijkse Indian Dutch toernooi in 

Losser. Beide groepen hoorden b   ij de winnaars, groep 6 

veroverde de derde plek en groep 5, net als vorige jaar de 

eerste plaats behaald. 

Supertrots zijn wij met de bekers naar huis gefietst en 

vervolgens samen met de beker in de hand in polonaise door 

de school. Dit feest mag ook even gevierd worden!   

Gefeliciteerd met de overwinning, groep 5 en 6! 

 

Theoretisch Verkeersexamen groep 7 

Op donderdag 5 april wordt in groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgenomen.  

Het verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in 

verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De leerlingen krijgen 25 

vragen in de rol van fietser, voetganger en  passagier uit de domeinen kennis, veiligheidsbewustzijn, houding 

en vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met omgevingen, leerdoelen, domeinen. Wij wensen de 

leerlingen van groep 7 heel veel succes! 

 

 

Flashmob 2018 

Op woensdag 11 pril vindt er een geregiseerde flashmob plaats op de parkeerplaats voor het Kulturhus van 

Losser. Alle leerlingen uit groep 4 t/m 8 laten zich om 9.00 uur horen. Juf  Maya (muziekjuf) is al druk bezig om 

met onze leerlingen uit deze groepen te oefenen. Bij deze Nieuwsbrief treft u een brief aan met meer 

informatie. Mocht u tijd en zin hebben dan bent van harte welkom om te komen kijken en te genieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Op dit moment hebben 11 ouders zich opgegeven voor de 

Koningsspelen, geweldig! Om de dag te laten slagen hebben wij nog zeker 14 ouders nodig (wij verdelen de 

leerlingen over ongeveer 24 groepen en wij zoeken spelbegeleiders). Van vorig jaar kunnen wij ons nog 

herinneren dat de ochtend mede succesvol was door alle hulp van de ouders. Daarom doen wij bij deze een 

herhaalde oproep. Ook opa’s, oma’s zijn van harte welkom als helpende handen. 

 

Bent u in de gelegenheid om samen met ons de Koningsspelen tot een succes te maken, dan kunt u zich vóór 

woensdag 4 april opgeven bij Juf Inge : ischasfoort@skolo.nl  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wij wensen u samen met uw kind(eren) fijne en gezellige Paasdagen 

en 

     bij deze ook alvast een mooie en ontspannende Meivakantie! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

  

Brigitta van Zon  

Maike koch 

 


