
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Mei 2018 

Traject Taalrijk Losser 

De taal wordt rijker in Losser! Dat komt doordat twaalf basisscholen binnen de gemeente Losser meedoen met 
het project ‘Taalrijk Losser’. Op onze basisschool zijn wij  in de tweede helft van dit schooljaar na een start over 
het vinden van bouwstenen voor onze visie op cultuureducatie, begonnen met de training en vervolgens het 
geven van lessen in creatief schrijven. Centraal staat een procesgerichte didactiek die wordt verbonden aan 
andere speerpunten in het onderwijs.(onderzoekend leren, leren leren, 21th century skills). 
Het is mooi te ervaren hoe enthousiast onze leerlingen in groep 1-8 zijn tijdens deze lessen en vooral hoe 

creatief! Daar worden wij als team erg blij van en zijn wij trots op deze talenten van onze leerlingen. 

Graag laten wij u meegenieten van een paar mooie en bijzondere gedichten die  thuis of op school zijn 

gemaakt. Bij groep 2 kunt u genieten van een prachtig verhaal over trouwen dat op de deur hangt. 

 

De familie 
De tractor brengt koeienstront weg. 
De stront komt uit de koe (kont). 
Dan gaat hij naar de boerderij. 
De tractor ging de koe wegbrengen. 
De koe gaat naar de stal. 
De vader loopt uit de stal. 
Hij gaat naar huis. 
Dan gaat hij eten. 
 
Groep 1 

 

Alleen 

Ik zit op mijn bed, in mijn slaapkamer 

Het is fijn en ruistg, en het ruikt fris 

Ik hoor de wind en het verkeer 

Ik voel mij goed 

Ik zie de kleuren wit, blauw en goud 

En ik ben even alleen. 

 

Indy groep 8 



 

 

 

Bloemen planten 

 Je graaft en graaft 

Alsof het een gewone tuin is. 

Je zaait en zaait maar door en door. 

Je sproeit en sproeit alsof het je doel is. 

Maar waar doen wij dit eigenlijk voor? 

Je kunt bloemen geven aan zieke mensen of  aan een ouder mens 

Gewone mensen vinden het ook leuk om te krijgen. 

Dit zijn toch ieder z’n wensen? 

Fem Onland groep 5 

 

   
 

    

Bijeenkomst groep 1-3 over kinderboeken en leesplezier 

Op woensdag 6 juni organiseren wij een bijeenkomst voor groep 1 t/m 3 over kinderboeken en 

leesplezier.Tijdens deze avond willen wij  in samenwerking met Yolanda Kerver van de bibliotheek u 

als ouder/verzorger  het belang laten zien van het ontwikkelen van het leesplezier bij kinderen. 

De volgende thema`s  komen dan aan de orde: 

 het belang van vrij lezen 

 de soorten kinderboeken die er zijn 

 de indeling zoals die in bibliotheken wordt gehanteerd 

 de AVI niveaus  (dit is het systeem dat aangeeft hoe goed een kind technisch kan lezen 

 welke genres zijn er allemaal in de kinderboeken 

 wat zijn de functies van kinderboeken 

Wij gaan ook zelf aan de slag met boeken en wij leren ook hoe een leerling zelf kan bepalen of een 

boek al of niet te moeilijk voor hem of haar is.  

Noteert u alvast deze datum in uw agenda? U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging met 

opgavestrookje. 

 

 

 



 

 

Maandplanning 

Vrijdag  27 april Koningsdag, alle kinderen zijn vrij 

Start meivakantie 

Zaterdag  28 april 8.00 uur - +/- 13.30 uur 

Start fase 1 herinrichting schoolbuurtplein m.b.v. hulpvaders 

Zondag  13 mei Moederdag 

Maandag 14 mei  Wij starten weer! 

Dinsdag  15 mei Juf Anouk jarig 

Woensdag 16 mei Oud papier 

Woensdag  16 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 

Maandag  21  mei Tweede Pinksterdag, vrij 

Dinsdag  22 mei Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag  28 mei “Hai’t a heurt?” groep 3 

Woensdag  30 mei Stakingsdag provincies Overijssel en Gelderland 

 

 

Personeel 

Vrijdag 20 april kregen wij het mooie bericht dat juf Linda was bevallen van een gezonde en prachtig zoon Just. 

Just is 53 cm en 4295 gram. Met beiden gaat het goed. Juf Linda, Rick, Melle en Sten van harte gefeliciteerd! 

Afgelopen dinsdag hebben wij met groep 4, ouders en team afscheid genomen van juf Francis. Wij hebben juf 

Francis bedankt voor haar inzet en betrokkenenheid in groep 2 (vorige jaar), dit schooljaar groep 4 en als 

collega. Wij gaan haar zeker missen. Juf Francis start na de meivkantie in groep 2 op basisschool de Borgh in 

Hengelo. Veel succes en plezier gewenst, juf Francis! 

Juf Mieke zal na de meivakantie samen met juf Lucie haar werk weer volledig gaan oppakken in groep 4. Wij 

wensen haar voor de komende periode ook veel succes en plezier in groep 4.   

 

                                                                                                                            

Welkom 

De komende maand gaat Sem Stenvers starten op onze basisschool. 

Wij wensen Sem heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

 

Koningsspelen  2018 

Op 20 april hebben wij samen kunnen genieten van een hele gezellige en sportieve Koningsspelen in en 

rondom onze basisschool. De foto’s van deze Koningsspelen zijn inmiddels op onze website te zien. 

Graag willen wij iedereen die heeft meegewerkt om  van deze dag een succes te maken van harte bedanken!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolbuurtplein  

Zaterdag 28 april gaan wij starten met de voorbereiding voor de start van de herinrichting van ons  

Super-schoolbuurtplein!  

Dankzij  vele vaders die zich hebben aangemeld kan Frank Vije met hen volop aan het werk. Vanuit de OR zal er 

worden gezorgd voor de ‘catering’. Super dat ook wij hierin weer op uw hulp mogen rekenen: DANK!! 

 

Hierop aansluitend zal  in de Meivakantie gewerkt gaan worden aan de realisatie van het sportcourt en de 

speelgrascirkel. Voorlopig laten wij het hekwerk staan en zal in de volgende stap van fase 1 gekeken worden 

wanneer en hoe wij dit gaan vervangen zodat er een open speelplein kan ontstaan voor het gedeelte aan de 

voorzijde van onze basisschool. Hier wordt nu door onze leerlingen op gespeeld. Het grasgedeelte achter onze 

basisschool zal dus gesloten blijven. Graag willen wij toch een open schoolbuurtplein gaan creëren. Samen met 

de projectgroep (w.o. ouders en buurtbewoners) bestuur en gemeente hebben wij besloten het hek tot 18.00 

uur open te laten blijven. Zodra het sportcourt en speelgrascrikel klaar zijn zullen wij hier tot overgaan. Nader 

informatie volgt dan. 

Doel van ons nieuwe schoolbuurtplein is een kwaliteitsimpuls te geven aan het spelen, bewegen, sporten, leren 

en ontmoeten op het speelplein zowel tijdens als na schooltijd.  
Een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting van de speelplaats is  dat er vier verschillende zones gaan 
ontstaan. Ons streven is om in 2020 het schoolbuurtplein te kunnen afronden. In hoeverre wij ons mooie 
ontwerp kunnen gaan realiseren is afhankelijk van de te genereren financiële middelen.Het ontwerp van ons 
schoolbuurtplein kunt u bekijken in de kleine en  grote hal van onz school. 

 Rustige zone: in de rustige zone is er plek voor wat rustiger spelletjes, speeltoestellen en zit-/ chillplekken. 

 Belevings zone: in de belevingszone is er ruimte voor educatie en beleving door de leerlingen in een 

groenere omgeving met gras en beplanting. 

 Talentwand/podium (overgang rustige zone en belevingszone); spel/speelmaterialen aan de muur die 

creativiteit uitdagen/prikkelen (eigen talent). 

 Actieve zone: in de actieve zone is er plek voor de leerlingen om zich uit te leven, te rennen en wat wildere 

spellen te ondernemen. 

 



 

 

Verkeersexamens groep 7 

Donderdag 5 april hebben de leerlingen uit groep 7 hun theoretisch verkeersexamen gemaakt. Wij hadden een 

slagingspercentage van 97%, heel goed gedaan!! 

Woensdag 16 mei volgt het praktisch verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch verkeersexamen wordt er 

getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De route van dit praktische 

verkeersexamen gaat door de eigen woonomgeving van de leerlingen. Langs de route staan vrijwilligers die, 

aan de hand van een controlelijst, beoordelen of de leerlingen goed handelen.  

Wij  wensen de leerlingen voor dit verkeersexamen heel veel succes!  

 

 

“Hai’t a heurt?” 

Dit is de titel van een project van De Stichting Culturele Basisvorming  Losser waarbij leerlingen van groep 3 
spelenderwijs meer over vroeger en over het belang van ons erfgoed leren.  
Het project laat de leerlingen d.m.v. verschillende opdrachten  kennis maken met de textielgeschiedenis van de 
Bleek; het thuis weven en het linnen bleken op de Bleek.  
Ter afsluiting van het project gaan de leerlingen dit zelf “beleven’ op maandagmorgen 28 mei op de Bleek in 
Losser. Net als vroeger liggen de schortjes, petten en klompen dan voor hen klaar. 
Tip: geef uw kind een paar dikke sokken mee om pijnlijke voeten te voorkomen!  
Bij regen gaat het bezoek die ochtend niet door. 
 
 

De Red Engineers 2018 

Vrijdag 20 april was de kick-off van de jaarlijkse RED Engineers Challenge in Hengelo.  

Dit jaar doen wij vanuit basisschool Veldzijde mee met de plusgroep. Juf Gina is naar de kick-off geweest en zal 

deze uitdaging  met de plusgroep gaan oppakken. De RED Engineers Challenge wordt dit jaar voor de 6e keer 

georganiseerd door Saxion en Universiteit Twente. Het is een uitvinders- & ontwerpwedstrijd voor kinderen in 

de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs, met als doel om hen te enthousiasmeren voor Wetenschap en 

Technologie in een maatschappelijke context. Om het nog realistischer en spannender te maken voor de RED 

Engineers (in de dop), is er een formele opdrachtgever aangesteld: Twence. 

Voor meer informatie:  

https://www.twente.com/redengineers   

https://www.twente.com/redengineers


 

 

Voetbal tournooi 2018 groep 7 en 8 ? 

Woensdag 25 april hebben de kinderen van groep 8 (aangevuld met enkele leerlingen uit groep 7) 

deelgenomen aan het voetbaltoernooi voor de basisschooljeugd uit de gemeente Losser. Op de velden van KVV 

Losser en AJC‘96 werd ’s middags gestreden om het kampioenschap van de gemeente Losser. Onze jongens en 

meisjes hebben het fantastisch gedaan! De meisjes haalden de eerste plaats. De jongens hebben, na een 

zinderende finale, een mooie tweede plek weten te bemachtigen. Voor basisschool Veldzijde dus een plek 1 en 

2…..Van harte  gefeliciteerd met deze topprestaties!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum Eerste Communie 2018 

In de Nieuwsbrief van April is een foutieve datum in de kalender vermeld. De eerste Communie is dit jaar niet 

op zondag 2 april maar op zondag 3 juni! 

 

 

 
 

Wij wensen u samen met uw kind(eren) een mooie en ontspannende meivakantie! 

Graag weer tot ziens op maandag 14 mei! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

 

Brigitta van Zon en Maike Koch 


