
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2018 

Terugblik schooljaar 2017-2018 

Onder tropische omstandigheden sluiten wij samen het schooljaar 2017-2018 af. Een schooljaar waarin de 

aandacht voor het positief pedagogisch klimaat centraal heeft gestaan. Het werken aan de drie respectregels 

vanuit het herstelrecht hebben wij weer onder de aandacht gebracht. Het werken aan rust en structuur vanuit 

respect en vertrouwen vormden hierin de rode draad. Om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten zijn 

wij dit jaar gestart met een leerlingenraad waarin vanaf groep 5 één leerling deelnam. Ook had de 

communicatie naar u als ouders onze extra aandacht dit schooljaar. Het komende schooljaar zullen wij aan het 

positief pedagogisch klimaat als team samen met onze leerlingen en u ouders verder invulling en uitvoering 

aan gaan geven door het implementeren van de Kanjertraining. 

Onze huisstijl heeft ook ontwikkeling doorgemaakt die nu al op vele manieren in en rondom onze bassischool 

zichtbaar wordt: banier, naamborden, enveloppen, digitale formats, getuigschrift voor groep 8, posters. 

 

Onderwijskundig zijn er ook de nodige ontwikkelingen opgepakt. Wij hebben gewerkt aan doorgaande leerlijn 

voor technisch lezen en het instructiemodel. Voor groep 3 is de nieuwe methode  Lijn 3 gekozen en voor groep 

4 gaan wij deel nemen aan het Vroegstarttraject van Karakter. Dit is een nieuwe methode voor voortgezet 

technisch lezen die per ingang van januari uitgegeven gaat worden. Hierover  leest u in het nieuwe schooljaar 

meer. Ook hebben  wij schoolbreed verder gewerkt aan het onderzoekend en ontwerpend leren binnen 

thematisch werken en Blink.  Hierbij zijn wij  gebruik gaan maken van ipads en chromebooks. Vanuit het traject 

Taalrijk Losser hebben wij kennis gemaakt met de procesgerichte didactiek binnen het creatief schrijven Deze 

didactiek zullen wij in het nieuwe school jaar verder gaan toepassen binnen de beeldende vormingsvakken. 

Op basisschool Veldzijde is dit jaar de plusgroep op een goede manier vormgegeven en hebben leerlingen uit 

groep 5-8 met veel plezier hieraan deelgenomen. Daarnaast heeft een groepje leerlingen uit groep 5-8  samen 

gewerkt met Tom Lotgerink en meester Teun aan het project Mars in kader van programmeren en coderen. 

Terugkijkend is het een  schooljaar geweest waarin wij volop in ontwikkeling zijn geweest met een grote mate 

van diversiteit in  werkzaamheden en activiteiten. Hierin zien wij een mooie samenwerking tussen team, 

leerlingen en ouders waarin wij laten zien dat wij als basisschool Veldzijde willen gaan voor  

“samen met passie ontwikkelen”!  

 

 



 

 

Wij zijn trots op de behaalde resultaten in de brede zin van het woord waarbij iedere inzet en betrokkenheid  

van toegevoegde waarde is geweest! Onze dank hiervoor. 

 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons de digitale schoolkalender en de actuele 

leerlingenlijsten van de groep van uw zoon of dochter.  

 

 

Personeel 

Aan het einde van dit schooljaar is er het moment om afscheid te nemen van collega’s die na de zomervakantie 

niet meer werkzaam zullen zijn op onze basisschool. 

Afscheid hebben wij afgelopen dinsdag genomen van juf Marissa. Zij heeft de afgelopen weken naast juf Eline 

in groep 3 gewerkt. Juf Marissa gaat na de vakantie fulltime werken op een basisschool in Almelo in groep 3.  

Donderdag gaan wij ook afscheid nemen van meester Chris. Hij is vanaf de herfst werkzaam geweest in        

groep 7. Wij waren heel blij dat meester Chris bij ons een groot deel van dit schooljaar heeft kunnen werken  

Ook meester Chris heeft een op een basisschool in Almelo een baan gekregen: 3 dagen voor groep 5 en 2 

dagen als A-pooler. Zowel juf Marissa als meester Chris willen wij graag van harte bedanken voor hun positieve 

inzet en betrokkenheid bij hun groep én  voor hun samenwerking binnen ons team. Wij wensen hen voor het 

nieuwe schooljaar veel succes en plezier! 

 

Vandaag en morgen nemen wij afscheid van juf Mieke. Zij heeft ruim 40 jaar met hart en ziel in en voor het 

onderwijs gewerkt. Vele leerlingen hebben van haar lessen en wijze van juf zijn kunnen genieten!  

Vanaf 1 augustus gaat juf Mieke genieten van haar vrije tijd omdat zij met vervroegd pensioen gaat. Wij 

wensen haar alle goeds en veel geluk!! 

 

Verder hebben wij in de afgelopen periode een mooi bericht van meester Teun ontvangen: hij gaat vader 

worden in het nieuwe schooljaar! Wij wensen meester Teun en zijn Marieke een mooie en voorspoedige 

zwangerschapsperiode toe! 

 

Juf Jolien zal in kader van haar reïntegratietraject na de zomervakantie 2x2 uur gaan werken met groepjes 

leerlingen uit groep 7 

Na de zomervakantie pakt juf Linda haar werkzaamheden in groep 4/6 op en sluit hiermee haar 

zwangerschapsverlof af. Wij wensen haar een fijne en goede start in haar groep 4/6 samen met juf Lucie. 

In het nieuwe schooljaar zal meester Jan Keemers als leerkracht ondersteuner op onze basisschool komen 

werken. Meester Jan zal dan leerlingen en groepjes leerlingen gaan begeleiden op de dinsdag en 

donderdagmorgen. Wij vinden het fijn dat meester Jan ons team weer komt versterken. Veel succes en plezier 

gewenst! 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Annemarie de Jong: 
Ik ben integraal consulent bij de afdeling WIJZ, gemeente Losser. WIJZ staat voor Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg. 
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de school van uw kind(eren) te vinden. Heeft u een vraag voor uw kind, 
een familielid of uzelf op een van deze gebieden, dan kunt u bij mij terecht! Op de dinsdagochtend eens per 2 
weken, tussen 8-11 uur. Ik start op basisschool Veldzijde op 18 september 2018. 
U kunt informatie en advies vragen op alle leefgebieden.  Loop gerust eens bij mij binnen!  
Maakt u liever een afspraak, dan kan dat ook via uw leerkracht, de ib-er of stuurt u mij een email 
via annemarie.dejong@losser.nl 

mailto:annemarie.dejong@losser.nl


 

 

 

 

 

 

Welkom 

Na de zomervkaantie starte bij ons op school de volgende  leerlingen in groep 1: 

Nijnke Speerstra, Jasper Kuipers, Ieke Steghuis, Fedde Ankoné en Senne van Marle. 

In groep 4/6 start Julia van Marle (groep 6). 

Wij wensen jullie samen met jullie ouders heel veel plezier bij ons op school!! 

 

Start schooljaar 2018-2019 

Het schooljaar is nog niet voorbij of we blikken alweer vooruit! 

De vakantie moet nog beginnen, maar de plannen voor het begin van het nieuwe schooljaar liggen al op tafel. 

De eerste week wordt een mix van elkaar leren kennen en werken. Samen met de leerlingen gaan we werken 

aan groepsvorming. De leerlingen zitten weer een heel jaar bij elkaar in de groep. Binnen deze groep kunnen zij 

alleen goed functioneren als zij zich prettig voelen. Dat prettig voelen hangt samen met een gevoel van 

eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar 

leren en met elkaar opschieten is niet vanzelfsprekend. Deze vaardigheden moeten kinderen geleerd worden. 

De eerste week willen wij hier extra veel aandacht aan besteden door middel van groepsactiviteiten en 

schoolactiviteiten. De volgende schoolactiviteiten komen aan bod: 

 

 

Datum Tijd Activiteit 

Maandag 3 september 8.30-9.00u 
 
 
 
 
 
9.30u 

Inloop voor ouders om elkaar weer te begroeten 
onder het genot van eenkop koffie/thee in d ekleine 
hal. 
Kennismaken met de leerkracht, groep en de plek 
van uw kind. Loopt u gerust om half 9 even mee 
naar binnen. 
Alle leerlingen komen samen bij de drie vlaggen 
voor de opening van het schooljaar. 

Woensdag 5 september 10.00u-10.30u 
 

High-ranja : allle leerlingen nemen iets lekker mee 
voor deze high-ranje. In gemengde groepjes gaan 
wij samen hiervan genieten. 

Donderdag 1 september 13.15u -14.00u Groene startweeksluiting in de kleine hal voor groep 
1-3 en in de grote hal voor groep 4-8. 

 

Voor de High-ranja zou het mooi zijn dat u met uw kind iets lekkers /kleins zou maken om dat woensdag mee 

te geven naar school. Wij zorgen voor de ranja. 

 

In deze startweek zullen verder vanaf groep 5 ook de leerlingen worden gekozen die mogen gaan deelnemen in 

de Leerlingenraad van onze basisschool. 

 
 



 

 

 

Schoolplan en schoolgids 

Komend schooljaar zal het nieuwe schoolplan worden geschreven en daarbij ook weer een nieuwe 

schoolgids.De MR volgt dit proces. In de eerste helft van 2019 liggen beide documenten ter instemming voor 

bij de MR. De schoolgids zal een document worden voor een viertal jaren me daarbij jaarlijks een schoolgids 

met de speerpunten voor het betreffende schooljaar. 

 

Werkdrukgelden 

De werkdrukgelden voor 2018-2019 zijn ingezet voor uitbreiding van het aantal chromebooks met 

bijbehorende kast en personele inzet.  

 

Ons super-schoolbuurtplein 

Zaterdag 21 juli start Frank Vije ’s morgens met de voorbereiding van het gaan vervangen van de huidige 

zandbak. Mochten er nog vaders niet op vakantie zijn..én tijd/zin hebben om te komen helpen? Deze hulp is 

altijd welkom.!! 

In de eerste weken van de zomervakantie zal er verder gewerkt worden aan de herinrichting van ons 

schoolbuurtplein: een nieuwe zandbank met speelweegtoestel van robinihout, de chillplek met schaduwdoek, 

het coaten van de buitelstangen en klimrek en er wordt een begin gemaakt met de talentenmuur. 

Dit alles is mogelijk dankzij de opbrengst van de Fancy Fair en sponsorloop (chillplek) en de subsidies vanuit de 

LOC, Noaberschapsraad en het Ketelhuis en een bijdrage vanuit Veldzijde. Het coaten komt voor rekening van 

SKOLO. 

 

In onderlinge afstemming met de gemeente, SKOLO hebben wij besloten om het schoolbuurtplein gedurende 

de zomervakantie niet open te stellen. Dit houdt in dat er vanuit onze kant geen verantwoording kan worden 

genomen voor ongevallen als er toch over hek geklommen wordt om gebruik te gaan maken van het 

sportcourt. Wij rekenen graag op uw medewerking in deze. Samen is beter! 

In het najaar gaan wij verder met het uitwerken van het plan om het schoolbuurtplein open te stellen zodra het 

achterste gedeelte kan worden afgesloten. 

 

                                                                                                                 

Afscheid groep 8 

Voor de leerlingen uit groep 8 zit de basisschoolperiode er op. Ongeveer 8 jaar geleden kwamen ze als kleuter 

bij ons op school. In de afgelopen jaren hebben zij zich in brede zin enorm ontwikkeld, waardoor ze nu 

startklaar zijn voor het voortgezet onderwijs.  

Tijdens het moment van “uit het raam gooien” dat afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden, zijn zij door alle 

leerlingen, juffen en meesters uitgezwaaid. 

Wij willen de leerlingen van groep 8 veel succes  én plezier toewensen in het Voortgezet Onderwijs! Wij hopen 

in de toekomst nog eens iets van jullie te horen! 



 

 

Gymrooster 2018-2019 

 Sporthal de Havezate 

Dinsdag Woensdag 

10.00 u     groep 3  10.15 u   groep 4/6  

12.30 u     groep 4/5   

 

Fakkel 

Dinsdag Vrijdag 

12.45 u     gr. 8  10.35 u   groep 7  

13.30 u     gr. 7  11.15u    groep 8 

 

 

Maandplanning augustus 

Vrijdag  

 

20 juli Laatste schooldag! 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Zaterdag 11 augustus Agnes Koops jarig! 

Donderdag 30 augustus Startvergadering 8.30 uur-16.45uur  

Maandag 

  

3 september Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

Wij starten weer 8.30 uur. 

8.3 uur-9.00uur Start schooljaar voor ouders met kop koffie/thee 

Dinsdag 4 september  Juf Inge jarig! 

Woensdag 5 september  Luizencontrole 

 
Wij willen u allen van harte bedanken voor de samenwerking in het afgelopen schooljaar. Door uw inzet en 

betrokkenheid kunnen wij samen het verschil maken voor uw kind, onze leerling.  Wij wensen u samen met uw 

kind(eren) een fijne zomervakantie! Graag tot ziens op maandag 3 september! 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde, 

Brigitta van Zon   

Maike Koch 


