
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Juli 2018 

 

 

 

Taal-leesmethode  

Afgelopen periode hebben wij onze keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs 

in groep 3: Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een 

speelse en verantwoorde manier leert lezen. Dit is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in deze 

Methode. 

 
De vrolijke buschauffeur Ben Bus ‘vertrekt’ vanaf het schoolplein en ‘brengt’ de kinderen tijdens het schooljaar 

langs twaalf haltes (thema’s). In de wereldoriënterende thema’s leren de kinderen ook over de wereld om hen 

heen. Het eerste thema van de methode heet “De nieuwe groep”. 

Dit thema staat in het teken van wennen en kennismaken met 

elkaar en Lijn 3. De methode sluit goed aan bij het thematisch 

werken in de kleutergroepen en er is veel aandacht voor 

samenwerken. Lijn 3 heeft een bijpassende schrijfmethode: 

Klinkers.  

Beide methodes hanteren dezelfde lettervolgorde en hebben 

dezelfde thema’s. Wij, de leerkrachten van groep 3, hebben veel zin 

om er mee aan de slag te gaan! Wanneer uw kind in groep 3 zit 

ontvangt u na de vakantie meer informatie, maar wie benieuwd is 

kan alvast een introductiefilmpje bekijken op: 

https://www.youtube.com/watch?v=0BQoNGkDhIU  

 

  

Voor groep 4 gaan wij in een vroegstarttraject meedraaien van een nieuw te ontwikkelen methode voor 

voortgezet technisch lezen ‘Karakter’ van eveneens Malmberg. Hierover zult in het nieuwe schooljaar meer 

informatie lezen en horen. 

 



 

 

 

 

Kanjertraining 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de voorgaande Nieuwsbrieven, starten wij in het 

nieuwe schooljaar met de Kanjertraining op onze basisschool. 

Gina Bode en Brigitte Postel hebben dit schooljaar al drie studiedagen gevolgd van de 

Kanjertraining in Deventer. Hiervoor hebben zij onlangs hun licentie A behaald. Brigitte 

Postel zal haar ontwikkeling hierin voortzetten omdat zij de opleiding gaat volgen voor 

Kanjercoördinator. 

Tijdens de Kanjertraining zullen leerlingen, leraren, directie, ouders op een respectvolle 

manier leren met elkaar over respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de 

omgeving. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen, binnen de school en buiten 

op de speelplaats. 

 

In het kort gaat het bij de Kanjertraining om de volgende punten: 

1. Met Kanjertraining bieden we eenvoudige, heldere regels, die kinderen helpen en houvast bieden.   

2. Met Kanjertraining geven we handvatten in sociale omgangssituaties.   

3. De Kanjerlessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor 

zowel kinderen, leerkrachten en ouders.   

4. Leerlingen leren positief over zichzelf en de ander denken. Het zou toch mooi zijn als elk kind zich een 

Kanjer voelt!  

Het is een preventief programma om het positieve pedagogische klimaat in de school te bevorderen. 

We stimuleren daarmee de sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat voor uw kind.Tijdens de startweek in 

het nieuwe schooljaar 2018-2019 zullen wij ook aandacht hieraan besteden in alle groepen. In de Nieuwsbrief 

van augustus leest u meer over de startweek. Wij houden u graag over de ontwikkelingen rondom de 

Kanjertraining met regelmaat op de hoogte! 

 

Fancy Fair en Sponsorloop 

Donderdag 7 juni heeft groep 8 de jaarlijkse fancy fair georganiseerd. Het was een erg leuke en druk bezochte 

middag! Deze middag heeft het prachtige bedrag van €660,- opgebracht, fantastisch! Complimenten en dank 

voor de leerlingen van groep 8! Daarnaast hebben zondag 10 juni heel veel leerlingen van basisschool Veldzijde 

hun beste beentje voorgezet tijdens de gezellige sponsorloop! Door het lopen van gesponsorde rondjes 

rondom school hebben de leerlingen een geweldig bedrag opgehaald…… €2101,- . WAUW!  

Wij willen alle sponsoren, op welke wijze dan ook én vrijwilligers die zich deze dag hebben ingezet voor onze 

basisschool enorm bedanken! Prachtig om te ervaren dat er samen vol passie gewerkt wordt aan de realisatie 

van ons nieuwe schoolbuurtplein. Wij zijn dan ook meer dan trots dat wij met beide activiteiten het bedrag van 

€ 2760,-  hebben op mogen halen. Een mooie bijdrage voor een volgend onderdeel van ons scboolbuurtplein. 

In onze grote hal staat een bord waarop wij de stand van zaken bij houden: wat is er al aan financiële middelen 

binnen?Wat is er al gerealiseerd? Welke wensen zijn er nog? 

 

 



 

 

Driehoeksgesprekken  

Wij willen graag als basisschool werken aan de ontwikkeling van een positief pedagogisch klimaat voor team, 

leerlingen en ouders. Communicatie met ouders over en met hun kinderen, onze leerlingen,  zien wij als een 

belangrijk uitgangspunt om op onze basisschool te werken aan een positief pedagogisch klimaat.  

De driehoekgesprekken zijn een manier om in de driehoek school-kind-ouder in gesprek te gaan vanuit 
vertrouwen en respect. Wij willen leerlingen hierdoor meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. 
In groep 3 t/m 8 hebben in februari de eerste driehoeksgesprekken van dit jaar reeds plaats gevonden. Wij 
hebben veel enthousiaste reacties van ouders en van leerlingen mogen ontvangen. Hier zijn blij mee!  
De aanstaande driehoeksgesprekken op 9, 11 en 12 juli zijn voor de leerlingen uit groep 3 t/m 7 een vervolg op 
dit eerste gesprek. De leerlingen zullen samen met hun ouders en leraren terugkijken op de afgelopen periode. 
De volgende vragen zullen hierin naar voren komen. 
Welke doelen had het kind zich gesteld? Welke doelen zijn gehaald? Waar ben je trots op? Welke doelen wil 
het kind meenemen naar een volgende groep?  
De leerlingen in groep 7 krijgen tijdens het driehoeksgesprek tevens een prognose te horen voor het voortgezet 
onderwijs van hun leraren. Groep 8 heeft dit keer geen driehoeksgesprekken. 
 
Driehoeks- en oudergesprekken in groep 1 en 2 

Voor de eindgesprekken van dit schooljaar zullen de leerlingen en/of ouders van groep 1 en 2 allen een 

uitnodiging ontvangen. 

De gesprekken voor groep 1 zullen voor die leerlingen die doorgaan naar groep 2 als  driehoeksgesprekken 

ingevuld worden. Dit houdt in dat deze leerlingen meekomen naar het gesprek.  

De leerlingen die nog een jaar in groep 1 blijven komen niet mee naar de gesprekken, hier zullen de gesprekken 

ingevuld worden als oudergesprekken.  

De gesprekken voor groep 2 zullen voor alle leerlingen/ouders als driehoeksgesprekken ingevuld worden dus 

deze kinderen komen ook mee naar het gesprek. 

U zult hierover nog nadere informatie krijgen van de groepsleraren 

 

Maandplanning 

Maandag  2 juli Leerlingenraad 

Woensdag 4 juli Juffendag groep 1 t/m 3 

Donderdag  5 juli De leerlingen krijgen hun rapport mee 

Maandag, 

woensdag en 

donderdag 

9, 11 en 12 juli Driehoeksgesprekken deel groep 1 en 2 t/m 7 

Oudergesprekken deel groep 1 

Dinsdag 10 juli OR vergadering 20.00 uur 

Maandag 16 juli Musical groep 8,  voor alle leerlingen van basisschool Veldzijde 

10.00 uur  

Dinsdag  17 juli Musical groep 8, voor opa’s en oma’s  en bewoners St. Maartenstede 

12.30 uur   

Musical groep 8, voor ouders en oudere broer(-s) en/of zus(-sen) 

19.30 uur 

Woensdag  18 juli Wij “gooien groep 8 uit het raam!” 

12.10 uur  

Vrijdag  20 juli Laatste schooldag 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!! 

 



 

 

 

Personeel 

Voor nu geen bijzonderheden te vermelden. 

                                                                                                                            

Welkom 

Afgelopen maand is Britt Haamberg gestart op onze basisschool. 

Wij wensen Britt heel veel plezier bij ons op school! 

 

Leerlingenraad  

Maandag 2 juli is alweer de laatste vergadering van de leerlingenraad. Samen kunnen wij terugkijken op een 

een eerste jaar waarop op basisschool Veldzijde een leerlingenraad aan het werk is gegaan. Wij willen graag 

Mari, Lars, Nike en Morris van harte bedanken hoe zij dit op een mooie en goede manier hebben opgepakt en 

gedaan. Om maar even een paar dingen op te noemen: het meenemen van de ideëen vanuit de groepen, het 

vergaderen onder leiding van Morris, het regelen van de bestelling van de spelmaterialen, organsieren van een 

eerste maandsluiting en het meedenken in het ontwerp van ons schoolbuurtplein en aanwezig zijn op de 

infoavond over het ontwerp van het schoolbuurtplein voor school en buurt… jullie waren TOP!! 

In de startweek van schooljaar 2018-2019 zullen de groepen 5 t/m 8 weer een nieuwe afvaardiging voor de 

leerlingenraad gaan kiezen. 

 

Wisselmiddag  

Op dinsdag 10 juli a.s. staat de wisselmiddag voor dit schooljaar gepland. De leeringen starten de middag bij 

hun huidige leraren en zullen van 13.00 uur tot 14.45 uur kennis gaan maken met hun nieuwe leraar/leraren. 

Een spannend en mooi moment! 

Vrijdag 29 juni ontvangt u per mail de brief met de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019. 

 

 

Juffendag 2018 

Woensdag 4 juli a.s. vieren de juffen van de groepen 1, 2 en 3 gezamenlijk hun verjaardagen.                                                                                                                                                 

De leerlingen mogen dan iets voor de leraren eenemen. Nadere informatie hierover ontvangt u nog van de 

groepsleraren.      

Wij wensen hen een gezellige en vooral zonnige feestdag! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

 

Brigitta van Zon  

Maike Koch 


