
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief JUNI 2018 

Studiedag 22 mei 

Tijdens de studiedag van dinsdag 22 mei hebben wij met elkaar gesproken over de formatie en groepsindeling 

voor het komende schooljaar. Op basis van de nieuwe aanmeldingen van leerlingen en de beschikbare 

financiële middelen gaan wij proberen een evenwichtige verdeling te maken.  

De verwachting is dat wij u binnenkort nader kunnen informeren over de groepsindeling 2018-2019. 

Een ander onderwerp waarover wij met elkaar in gesprek zijn gegaan was hoe wij als team de 

werkdruksubsidie voor 2018-2019 willen in gaan zetten. Een volgende stap is beide voorstellen aan de MR voor 

te leggen. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover. 

In het ochtenddeel zijn verder de onderwerpen IPB en het overlegmodel ter sprake gekomen. In het 

overlegmodel kan er met elke individuele leraar afspraken gemaakt worden over zijn/haar inzet van de 

normjaartaak. De GMR heeft ingestemd met het gaan invoeren van het overlegmodel (nu werken wij volgens 

het basismodel). De volgende stap is dat elk team van de 5 basisscholen van SKOLO anoniem kunnen gaan 

aangeven of zij eveneens akkoord gaan of niet. Hierover ontvangt t.z.t. nadere informatie. 

In het eerste deel van de middag zijn wij in dialoog gegaan over teamsamenwerking en het geven en ontvangen 

van feedback/feedforward. Verder hebben wij  afspraken over het directe instructiemodel binnen taal, lezen en 

rekenen,  drie-hoeksgesprekken in groep 1-8 en het Sociale Veiligheidsplan besproken en vastgesteld. 

Wij hebben de studiedag afgesloten met de derde bijeenkomst van het project Taalrijk Losser. Onder 

begeleiding van Alied van der Meer. Wij zijn praktisch aan het werk gegaan met opdrachten die ook in de 

groepen zijn uit te voeren. Deze keer stond het voorbereiden, het focussen en detailleren als basis bouwstenen 

van het Creatief Schrijven en verschillende manieren van feedback geven op schrijfproducten van leerlingen 

centraal. Samen kijken wij terug op een zinvolle en betekenisvolle studiedag.  

 

Ons super-schoolbuurtplein 

Zoals u wellicht al heeft gezien is er een begin gemaakt met de hernieuwing van het schoolbuurtplein. Na de 
meivakantie konden de leerlingen gebruik gaan maken van het sportcourt en de speelcirkel. Bij het sportcourt 
worden deze week de goals geplaatst en wordt de belijning verder aangebracht. Vanuit groep 3 tot en met 8 is 
er meegedacht over welke afspraken er nodig zijn om samen met plezier te kunnen spelen op en buiten het 
sportcourt. En hoe wij samen verantwoordelijk kunnen zijn voor het netjes houden van ons sportcourt en 



 

 

speelcirkel. De juffen van groep 1 en 2 hebben met de leerlingen samen eveneens afspraken gemaakt over hoe 
wij hierop willen spelen.  
Voor de  fancy fair van groep 8 op donderdag 7 juni en de sponsorloop op zondag 10 juni zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Voor beide activiteiten zijn ook de buren rondom onze basisschool uitgenodigd. 
Inmiddels zijn al de leerlingen al fanatiek bezig met het verzamelen van sponsoren.  
Wij hopen beide dagen op een hoge opkomst van leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en verdere 
belangstellenden. 
Aangezien er beperkt ruimte is om te parkeren bij onze school, willen wij u vriendelijk vragen deze twee dagen 
zoveel mogelijk lopend of fietsend  te komen.  
Wij verwelkomen u graag op donderdag 7 juni van 13.30 uur-14.30 uur voor de fancy fair en/of zondag 10 juni 
van 11.00 uur- 14.00 uur voor de sponsorloop om op een mooie en gezellige manier samen te werken aan ons 
goede doel: geld inzamelen als bijdrage voor de tweede fase van ons Super-schoolbuurtplein!  
 

 

 

Vakantieplanning 2018-2019 

Het vakantierooster sluit aan bij de basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs in Losser en Oldnezaal. 

 

Vakantie Van Tot en met  
Herfst  Maandag     22-10-2018 Vrijdag    26-10-2018  

Kerst  Maandag     24-12-2018 Vrijdag     04-01-2019 

Voorjaar  Maandag     18-02-2019 Vrijdag     22-02-2019 

Carnaval Maandag      04-03-2019 Dinsdag   05-03-2019 

Goede Vrijdag (middag)  Vrijdag     19-04-2019 

Pasen/Tulp/mei Maandag     22-04-2019 Vrijdag     03-05-2019 

Hemelvaart  Donderdag  30-05-2019 Vrijdag     31-05-2019 

Pinksteren   Maandag 10-06-2019 

Zomer  Maandag     15-07-2019 Vrijdag     23-08-2019 

 

 

Toetsweken 

Op woensdag 22 mei hebben wij de uitslag ontvangen van de Centrale Eindtoets van Cito die groep 8 medio 

april heeft gemaakt. De standaardscores van de leerlingen sluiten aan bij de gegeven adviezen voor de 

verschillende uitstroomperspectieven/brugklastypen. 

Na de meivakantie hebben wij een begin gemaakt met de afname van de E-versie van de Cito toetsen. In vier 

weken zullen de leerlingen voor de verschillende vakgebieden de E-versie  van deze toetsen maken. 

Dit jaar hebben wij als team de meerwaarde van de afname van de Entree toets in groep 7 besproken. Door de 

afname van M- en E- Citotoetsen in de jaargroepen 7 en 8 voor de verschillende vakgebieden is het  in principe 

niet meer noodzakelijk om de Entree toets af te nemen. De afname van de Entree toets is voor leerlingen vaak 

een zware en intensieve periode die dan nog gevolgd wordt door de afname van de E-versie toetsen van Cito. 

Ook op andere scholen van SKOLO wordt de Entreetoets  niet meer afgenomen.Op basis van bovenstaande 

hebben wij samen met de groepsleerkrachten besloten om met ingang van dit schooljaar niet meer de Entree 

toets af te gaan nemen in groep 7.  

 



 

 

Leesmotivatie in groep 1-8 

In de week van 11 t/m 15 juni wordt er extra aandacht besteed aan leesmotivatie in de groepen 1 tot en met 8.  
De boekenkring staat die week centraal in alle groepen. Boekpromotie door leerlingen en leerkracht is de 
belangrijkste functie van de boekenkring. Leerlingen zijn voor elkaar de beste boekpromotors. Demonstreren 
van vaardigheden, presenteren, voorlezen en vertellen, toelichten, discussiëren kunnen hierbij allemaal aan 
bod komen. Praten over een boek verdiept de beleving en plezier van het lezen. 
Verder gaat elke groep in de komende periode  werken met een gekozen leesbelevingsactiviteit vanuit het 
aanbod van de bibliotheek. De bibliotheek van Losser biedt een breed programma aan van producten, 
activiteiten waarmee basisscholen ondersteund kunnen worden op het gebied van leesbeleving, 
informatievaardigheden en mediawijsheid. De leerkracht van uw kind zal u via Klasbord op de hoogte houden 
van hetgeen in de groep op dit gebied wordt gedaan. 
 

 

Maandplanning 

Zondag 3 juni  Eerste Communie groep 4 

Dinsdag  5 juni  OR vergadering 

Woensdag 6 juni Informatieve bijeenkomst groep 1-3  “Kinderboeken en leesplezier” 

Donderdag 7 juni Fancy Fair voor ons Schoolbuurtplein 

13.30 uur -14.30 uur 

Zondag  10 juni  Sponsorloop voor ons ‘Schoolbuurtplein’ 

11.00 uur -14.00 uur  

Woensdag 13 juni  Evaluatiemiddag n.a.v. E-afname Cito 

Zondag 17 juni Vaderdag! 

Dinsdag 19 juni Schoolreisjes groep 1-7 

Juf Brigitta afwezig i.v.m. studiedag AVS in Utrecht over taakbeleid 

Woensdag 20 juni Oud papier 

Donderdag  21 juni Plenaire teamvergadering 

Zondag  24 juni Juf Clementine jarig 

Maandag 25 juni  Schoonmaakavond groep 1-3 

Woensdag 27 juni  Jeugddriedaagse groep 8 

Donderdag  28 juni  Jeugddriedaagse groep 8 

Vrijdag  29 juni  Jeugddriedaagse groep 8  

 

Personeel 

Vandaag is juf Linda met Just op school geweest en heeft zij Just laten zien in de groep en aan de collega’s. Een 

prachtig 3e zoon waar juf Linda erg trots op is! 

Juf Jolien is deze week begonnen met haar reïntegratietraject.Zij zal op de donderdagmiddag een uur 

ondersteuning gaan bieden in de plusgroep. Wij zijn blij dat juf Jolien weer elke week op school gaan zien! 

Succes en veel plezier gewenst!  

 



 

 

                                                                                                                            

Welkom 

De komende maand gaan Fem Boers en Senn Timmermeester starten op onze basisschool. 

Wij wensen Fem en Senn heel veel plezier bij ons op school! 

 

Eerste Communie 2018 

Op zondag 3 juni a.s. ontvangt een aantal leerlingen uit groep 4 na een mooie voorbereiding  de 

 1e H. Communie in de H.Maria Geboortekerk te Losser.De viering begint om 9.30 uur. 

Wij wensen de leerlingen en hun ouders een hele mooie en fijne dag! 

 

 

Avondvierdaagse 

De  jaarlijkse avond-wandelvierdaagse in Losser wordt gehouden van woensdag 13 juni  tot en met zaterdag 16 
juni.  Wij wensen iedereen die gaat meelopen aan deze avondvierdaagse veel succes en plezier! 
 

Schoolreisjes 2018! 

Ook dit jaar gaan wij weer gezellig met ons allen op schoolreis: groep 1, 2 en 3 naar de Flierefluiter, groep 5 en 

6 naar het Avonturenpark Hellendoorn en groep 6 en 7 gaan zich vermaken in Moviepark (Bottrop Duitsland). 

Wij hopen op een zonnige en gezellige dag, neem vooral je goede humeur en je glimlach mee, dan zal het zeker 

een onvergetelijke dag worden voor groot en klein. 

Graag willen wij nu ook bakker Alink in het zonnetje zetten: hij zorgt ervoor dat wij heerlijke broodjes 

meekrijgen net zoals wij dat hebben gehad tijdens de paasbrunch Heel erg bedankt bakker Alink! 

 

Jeugdriedaagse 

Woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni gaan de leerlingen van groep 8 op jeugd driedaagse naar 

Uelsen. Naast hun eigen juffen en gaat Jan Poorthuis ook mee als begeleider.  Het worden vast weer 3 

onvergetelijke dagen voor ieder van hen. 

Wij wensen hen hele gezellige en mooie dagen! 

 



 

 

Eerst maandsluiting op basisschool Veldzijde! 

De leerlingenraad heeft voor de eerste keer een maandsluiting georganiseerd voor onze school. Mari, Lars, 

Nikki en Morris zijn de afgelopen weken druk geweest om alles goed voor te bereiden.Vanmiddag was het 

zover: maandsluiting van de maand mei. Samen met alle leerlingen, juffen en meesters hebben wij  kunnen 

genieten van geweldige optredens. Elke groep verzorgde een optreden en Lars Bouwma presenteerde de 

maandsluiting  Eén ding weten wij nu: basisschool Veldzijde zit vol talenten!  

 

Project ‘Veldzijde op weg naar Mars’ 

Tijdens ons project ‘Veldzijde op weg naar Mars’ zijn wij onder andere bezig geweest met het maken van een 

‘robot’. Hieronder leggen wij kort even uit wat de robot nu allemaal kan: 

De robot kan veel dingen zoals met zijn ogen een muur zien en dan ontwijken, en je kunt hem ook besturen. Je 

kunt je er dus wel mee vermaken en hij is handig. Je kunt hem bijvoorbeeld iets laten bekijken met een camera. 

Dus je hoeft niet te lopen, handig toch? Je hebt er ook draaidingen op om iets uit de weg te halen. Nou dit is 

hem. 

     

Groep 8 en de Bankbattle 2018 

Op woensdag 16 mei hadden wij de Bankbattle.Wij moesten allemaal vragen beantwoorden over: sport, 

rekenen, aardrijkskunde, fototafel, geschiedenis en algemene kennis.  

Daarna moesten wij de letters in een overzichtje 

zetten. Daaruit kwam een rekensom. Met die code 

konden wij de kluis kraken. Tenslotte moesten wij een 

eindopdracht online doen. Wij waren heel snel. Vrijdag 

18 mei kregen wij de uitslag. Wij hebben een grote 

cheque ten waarde van €100,00 gewonnen, een mooie 

beker en een slagroom taart! 

 En dit was georganiseerd door de Rabobank Twente 

Oost    

 

 



 

 

  

 

 

Bezoek Landmacht in groep 7 

LANDMACHT 

Er kwamen 2 soldaten  !!!!!!!!!!!! 

We kregen een PowerPointpresentatie, 

En we mochten van alles vragen 

 over wat ze doen. En ze lieten dingen zien zoals, dingen wat ze in hun 

tas hebben , een metaaldetector en die mochten we ook uitproberen. 

En we mochten ook nog geschminkt worden  we moesten ook testen 

wie het meeste doorzettingsvermogen had door op te drukken. 

Wij mochten ook nog zo’n zware tas dragen. 

Ze vertelden dat ze ook vaak opdrachten in het buitenland doen en één 

daarvan ging naar Curaçao om te oefenen . 

Gemaakt door Merle en Noëmi uit groep 7 !!! 

 

 

 
 

 

  
 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

  

Brigitta van Zon  

Maike Koch 

 


