
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief september 2018 

 

 

 

Start schooljaar 2018-2019 

Na een mooie en welverdiende zomervakantie zijn wij allemaal weer enthousiast begonnen op school.Wij 

hebben het schooljaar echt samen geopend: terwijl alle leerlingen aftelden knipten Fedde uit groep 1 en Merle 

uit groep 8 samen het lint door dat van onze Veldzijdevlag was gespannen naar de eikeboom.  

Tijdens deze ‘Groene startweek’ is  in elke groep aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten in kader 

van een positief pedagogisch klimaat. Centraal stonden deze week nog de afspraken vanuit het Herstelrecht. 

De komende periode zullen wij als team samen met de leerlingen Kanjertraining gaan krijgen. 

Onderwerpen waren deze week o.a. elkaar ontmoeten, samenwerken, respect hebben voor elkaar en het 

ontwikkelen en versterken van het zelfvertrouwen van onze leerlingen.  

Het was fijn om te zien  hoe u met velen aanwezig was op het koffiemoment afgelopen maandagmorgen! 

Tijdens de High-Ranja was het mooi te zien hoe elke leerling zijn bijdrage  meebracht om er samen een mooie 

tafel met lekkernijen van te maken. Vanmiddag hebben wij  deze week afgesloten met een presentatie door 

elke groep over de groepsafspraken/doelen, de ontwerpen voor een nieuwe Veldzijde mascotte en de 

bekendmaking van de nieuwe leerlingenraad. Groep 1-3 deed dit in de kleine hal en groep 4-8 in de grote hal.  

 

Leerlingenraad 2018 -2019  

Wij vinden het belangrijk dat ook leerlingen kunnen meedenken en hun mening mogen geven op onze 

basisschool. Iedere leerling van groep 4 t/m 8 kon zich deze week kandidaat stellen. De kandidaten hebben zich 

de afgelopen dagen gepresenteerd aan de groep. Hierbij hebben ze aangegeven waarom zij zichzelf geschikt 

vinden voor de leerlingenraad. Daarna is er gestemd. De volgende leerlingen nemen dit schooljaar zitting in de 

leerlingenraad:  

Groep 4/5: Sem van den Berg 

Groep 4/6: Sandee Kemerink op Schiphorst 

Groep 7: Ise Damhuis 

Groep 8: Quint Kühlkamp 

 



 

 

Binnenkort is de eerste vergadering van de leerlingenraad en zullen zij hun voorzitter gaan kiezen. 

Alle vier van harte gefeliciteerd! Veel succes en plezier dit jaar in de leerlingenraad.  

In de Nieuwsbrief van oktober zullen zij zich verder aan u voorstellen. 

 

Nieuwsbrieven, brieven, Klasbord en website 

Elke laatste donderdag van de maand ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief.  

Daarnaast zijn er brieven die niet opgenomen kunnen worden in de nieuwsbrief omdat dit niet past in het 

tijdspad of omdat er een opgavestrookje aan verbonden is. Deze brieven worden zoveel mogelijk digitaal op 

donderdag verzonden. Brieven waarbij een opgavestrookje is opgenomen ontvangt u in een harde versie, bij 

voorkeur ook op de donderdag.Verder maken wij gebruik van Klasbord om u te informeren over 

groepsactiviteiten. Het streven is om dit minmaal 1 keer per week te doen. 

Verder verwijzen u ook graag naar onze website voor diverse vormen van informatie en activiteiten van school, 

OR en MR. Verder treft u hier diverse themafoto’s en filmpjes aan. 

 

Personeel 

Vandaag hebben wij op informele wijze afscheid genomen van onze collega juf Riky Damhuis. Riky heeft bijna 

20 jaar met hart en ziel voor SKOLO gewerkt, waarvan de laatste 5 jaren op  basisschool Veldzijde. Juf Riky gaat 

genieten van haar welverdiende vrije tijd. Wij bedanken haar voor de fijne jaren en wensen haar alle goeds en 

veel geluk! 

 

Voor de zomervakantie hebben wij  u al geïnformeerd  dat meester Jan Keemers bij ons komt werken op de 

dinsdag- en donderdagmorgen als leraarondersteuner. Juf Esmee loopt dit schooljaar ook weer stage bij ons in 

de onderbouw. Verder zult een aantal nieuwe gezichten op onze basisschool tegenkomen. Juf Romy, meester 

Andy en meester Tom komen eveneens ons team versterken.  

Ieder van hen stellen zich hieronder aan u voor. 

Wij wensen hen veel succes en plezier op onze basisschool! 

 

Ik ben Romy Scheffer, 17 jaar en kom uit Losser. Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4 in Almelo. In 

mijn vrije tijd ga ik graag samen met vriendinnen op stap, ben ik leiding bij de scouting Dr. Ariensgroep Losser 

en sport ik graag. Voor mijn opleiding loop ik stage op basisschool Veldzijde in groep 4/6 bij juf  Lucie en juf 

Linda. Een jaar lang loop ik op de maan- en dinsdagen mee. Ik kijk erg uit naar mijn stageperiode op basisschool 

Veldzijde! 

 

Mijn naam is Andy Lubbers, ik ben 17 jaar en ben afkomstig uit Losser. Ik zit in het 2de jaar van de niveau 4 
opleiding onderwijsassistent in Almelo. Voor deze opleiding moet ik 2 dagen in de week stagelopen waardoor 
ik dit jaar elke maandag en dinsdag aanwezig zal zijn in groep 4/5. Het lijkt me heel leuk om dit jaar stage te 
lopen op deze school, want ik zit nu in een hele andere groep dus dat is ook weer een uitdaging. 
Momenteel ben Ik actief bij de voetbalvereniging KVV Losser. In mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden om. We 
gaan dan bijvoorbeeld bij elkaar zitten of als het mooi weer is gaan we voetballen. 
 

Mijn naam is Tom Grashof. 

Momenteel doe ik de studie onderwijsassistent en zit ik in mijn 3e en tevens laatste leerjaar. 

Het afgelopen schooljaar heb ik 10 weken in Frankrijk gewerkt als onderdeel van mijn studie. Het werk dat ik 

hier heb gedaan, is vergelijkbaar met het werk wat je zou doen in een animatieteam . 

Zelf kom ik uit Overdinkel, doe graag aan watersporten en ben veel te vinden in de sportschool. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Deze maand starten de voglende leerlingen bij ons op school: 

Senne van Marle, Jasper Kuipers, Fedde Ankoné, Ieke Steghuis,  

Nynke Speerstra (groep 1) en Julia van Marle (groep 6), 

 

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

 

 

 

Informatieavond 2018 

Op dinsdag 18 september is onze jaarlijkse informatieavond over de groep waarin uw kind zit. U ontvangt nog 

een aparte brief met een uitnodiging voor deze avond. Dit jaar zullen wij voor een andere vorm kiezen. 

Groep 3 en groep 8 verzorgen een informatieavond zoals u dat gewend bent: groepsspecifieke informatie 

wordt aan u verteld door de leraar. Groep 3 en groep 8 starten om 19.15 u en zal om 19.45u afgelopen zijn. 

Dan start de inloopinformatieavond voor alle groepen. Deze duurt tot 20.45u. 

Nadere informatie en uitnodiging ontvangt u volgende week. 

 

 

SOS-formulier 

U bent gewend dat u van ons aan het begin van een nieuw schooljaar via uw kind het SOS-formulier ontvangt. 

Op dit formulier staat de benodigde informatie over uw kind(-eren) in geval van calamiteiten. Dit SOS-formulier 

zal op de website komen te staan. Mochten er gegevens veranderd zijn wilt u dan dit formulier downloaden en 

aanvullen waar nodig? Ook kunt u een SOS-formulier ophalen bij Jan Poorthuis, de conciërge.  

Wilt u de ingevulde formulieren inleveren bij de groepsleraar an uw kind vóór woensdag 12 september? Dan 

passen wij de nieuwe gegevens in Parnassys aan. 

 

AVG/Groepsoverzichten 2018-2019 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u het overzicht van de leerlingen uit de groep waarin uw 

kind(eren) zitten. In kader van de AVG  (Algemene Verordeningswet Privacy) krijgt uw kind vandaag de brief 

mee naar huis voor toestemming van beeldmateriaal. Hierin staat dit keer ook opgenomen of u toestemming 

verleent voor het uitwisselen van de NAW-gegevens van uw kind. Wilt u deze ingevulde brief weer meegeven 

aan uw kind(eren) vóór woensdag 12 september?  

Wij kunnen daarna de groepsoverzichten klaarmaken waarna u deze van ons zult ontvangen. 



 

 

 

Kalender  

De kalender voor het schooljaar 2018-2019 ontvangt u vandaag per mail van ons. Woensdag 19 september 

wordt deze tevens op onze website geplaatst. 

 

Maandplanning 

Maandag   3 september Start groene’ startweek en schooljaar 2018-2019 

Dinsdag  4 september Juf Inge jarig! 

Woensdag   5 september Luizencontrole 

High-Ranja! 

Donderdag  6 september Afsluiting ‘groene’ startweek  

Dinsdag 11 september Infobijeenkomst groep 4/5 

Woensdag 12 september Infobijeenkomst groep 4/6 

Donderdag 13 september OR 

Maandag  17 september 1e Leerlingenraad 

Dinsdag 18 september Inloop-informatieavond 

 

Woensdag 

 

19 september  Oud papier 

Donderdag   20 september  Projectgroep Schoolbuurtplein 
 

Woensdag 

 

 26 september  1e Studiedag Kanjertraining 
 Alle leerlingen vrij! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

  

Brigitta van Zon en Maike Koch 

 


