
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 2018 

Positief pedagogisch klimaat 

Kanjertraining 

Ouder-informatie avond 
 
Op dinsdag 9 oktober heeft de ouder-informatie avond 
i.s.m. Stichting Kanjertraining plaatsgevonden. 
Voor ons als team was het erg fijn om te zien dat er 
zoveel ouders aanwezig waren op deze avond! 
Dat toont betrokkenheid van uw kant als ouder en dat is 
ook hetgeen de Kanjertraining als uitgangspunt heeft:  
‘Samen is beter!’ in de driehoek school-kind-ouder. 
 
Anniek van de Veen, trainster van Stichting Kanjertraining heeft ons als team tijdens 2 studiedagen op een 
inspirerende manier  laten kennismaken met de uitgangspunten van de Kanjermethode. Op dezelfde 
inspirerende manier heeft ze de aanwezige ouders hiermee laten kennismaken.  
Ze heeft uitvoerig verteld over de uitgangspunten van de Kanjertraining, over de sociaal-emotionele 
ontwikkelingsmethode, over de waarde die het heeft voor de individuele leerling. Er werd echter ook 
gesproken over het belang en de waarde van de methode voor de groepsvorming en het positieve pedagogisch 
klimaat. Door middel van een aantal zeer verschillende praktische oefeningen werd het één en ander 
verduidelijkt. Op deze avond was er, net als op de studiedagen van het team en daarna in de groepen, 
aandacht voor wat ouders verstaan onder ‘vertrouwen’. 
Het was mooi om te zien dat de sfeer tijdens deze avond dusdanig goed was dat álle aanwezige ouders zich 
bereid toonden tot deelname aan deze praktische oefeningen. Het doen van deze oefeningen draagt immers 
bij tot een beter begrip van de Kanjertraining.  
Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde ouder-informatie avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In de week na de herfstvakantie starten wij met een kick-off Kanjerweek.In elke groep staat het verhaal van 
Max en het dorpje, de smileyposter, kanjertaal, inzet van de kanjerpetten en afsprakenposters centraal. De 
kernwoorden vertrouwen, respect, veiligheid, rust krijgen ook dan weer  onze aandacht. 
Wij hebben  als team een planning opgesteld hoe wij samen bezig gaan om ons de kanjertaal en gedrag  vanuit 
de uitgangspunten van de Kanjertraining met onze leerlingen eigen te maken.                                              
Maandag 10 december hebben wij weer een studie/trainingsdag en op dinsdag 11 december is er een 
Praktijkdag waar u als ouders van harte welkom bent. Nadere informatie hierover volgt.  
U bent altijd welkom om even binnen te lopen en te kijken, te vragen, te  horen hoe het gaat. Het zou ook mooi 
zijn als u thuis aandacht hieraan besteed en bij uw kind(eren) navraagt hoe en wat wij op school doen. Op deze 
manier zijn wij samen betrokken bij het creëren  van een positief pedagogisch klimaat op basisschool Veldzijde. 
 

KanVAS 

Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door basisscholen een speerpunt binnen 
het toezichtkader. Het monitoren van de Sociale Veiligheid dient te gebeuren met een gestandaardiseerd 
instrument dan betrouwbaar en valide is. 
Zoals u weet, gebruikten wij op onze basisschool ZIEN! om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen te meten en te kunnen volgen. Nu wij gestart zijn met de Kanjertraining en de methode die hierbij 
hoort gaan invoeren, zullen wij tevens gebruik gaan maken van het hierbij behorende leerlingvolgsysteem 
’KanVAS’ ( KanjerVolg-en Adviessysteem). Dit leerlingvolgsysteem is erkend door de Cotan en door de 
Onderwijsinspectie. KanVAS bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een 
docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.  
Wij zullen net als ZIEN! deze twee keer per jaar af gaan nemen. Na de herfstvakantie zullen wij hiermee 
starten.  
Woensdag 14 november gaan wij als team de sociale opbrengsten analyseren en bespreken. Waar nodig zullen 
wij een actieplan gaan opstellen voor in de groep en/of voor individuele leerlingen. Tijdens de 
oudergesprekken op maandag 19 en donderdag 22 november zullen wij de gegevens van uw kind(eren) met u 
bespreken. 

 

Studiedag ‘Samen leren in vertrouwen’ 

Dinsdag 30 oktober is een bovenschoolse studiedag ingepland. Samen gaan wij (interim algemeen 

directeur/uitvoerend bestuurder, directies, ib-ers en leraren) met elkaar in dialoog over de missie, visie van 

SKOLO, de vijf basisscholen en de ambities voor de komende nieuwe planperiode van vier jaren. Hierin worden 

wij begeleid door Henkjan Kok van de IJsselgroep.Het doel is om op het eind van deze studiedag met elkaar een 

‘ blauwdruk’’ te hebben gemaakt voor het gaan opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan voor SKOLO en 

het daarop af te stemmen schoolplan van elke SKOLO-basisschool. Vanuit basisschool Veldzijde zullen                        

juf Brigitta, juf Maike, juf Gina en juf Inge gaan deelnemen.Wij houden u over deze toekomst gerichte 

ontwikkelingen graag op de hoogte. 

Lerarentekort 

In de afgelopen weken is het veelvuldig in het nieuws geweest. Het steeds nijpender wordende leraren tekort. 

Dit tekort was al geruime tijd terug voorspeld. Nu ad hoc allerlei noodmaatregelen aankondigen vanuit de 

landelijke politiek is slechts een druppel op de inmiddels gloeiende plaat. Er had bij het verhogen van de 

pensioengerechtigde leeftijd geïnvesteerd moeten worden in het aantrekkelijk maken van het werken in het 

onderwijs en het volgen van een moderne en passende opleiding. Helaas is dat nagelaten. Wij, u en onze 

leerlingen zullen te maken krijgen met dit tekort aan leraren. 

Per ontstane situatie waarbij er sprake is van ziekte en/of afwezigheid van een collega  zullen wij op dat 

moment bekijken wat een mogelijke oplossing is. 

 



 

 

 

Stand van zaken AVG/IPB 

Bij de start van het schooljaar heeft u een brief mogen ontvangen met betrekking tot het juist handelen en 

informeren met betrekking tot de AVG/IBP. Helaas hebben wij nog steeds niet van iedereen een getekend 

exemplaar mogen terug ontvangen. 

In deze brief werd u gevraagd om wel of geen medewerking te verlenen aan het gebruik van beeldmateriaal 

van uw zoon of dochter. 

Na verwerking van alle tot nu toe binnengekomen brieven kunnen wij vaststellen dat  het ons niet meer is 

toegestaan om leerlingenlijsten met NAW gegevens mee te geven. Uiteraard bent u vrij om als 

ouder(s)/verzorger(s) onderling wel deze gegevens uit te wisselen. 

Wat betreft het gebruik maken van beeldmateriaal zijn wij bezig met een overzicht te maken per groep. Elke 

leraar is zo op hoogte van welke leerlingen wel of geen beeldmateriaal mag worden gebruikt. 

 

 

Welkom 

Na de herfstvakantie starten op onze basisschool de volgende  leerlingen in groep 1: 

Quinten Spijker, Sam Bosch, Suus Luttikhuis, Mai Hovestad en Siem van der Woning 

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

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Nancy Wilterdink en ik ben werkzaam als kinderfysiotherapeut bij FITclinic in Losser. Vanaf 29 

oktober a.s. zal ik op maandagmorgen op  basisschool Veldzijde aanwezig zijn voor de leraren en de leerlingen.  

Als Kinderfysiotherapeut kan ik helpen bij het verbeteren van de fijne en grove motoriek. Ik ben erg blij om 

deze samenwerking met jullie aan te gaan zodat wij elkaar verder kunnen helpen.  

Groet, Nancy Wilterdink 

 

Wellicht heeft  u van uw kind(eren) al gehoord dat meester Colja nu de gymlessen verzorgd in plaats van juf 

Malou. Colja Heerink is de nieuwe vakdocent bewegingsonderwijs. Samen met meester Rens geeft hij 

gymlessen aan onze leerlingen. 

 

 

Greune deal 

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, werden in de gemeente Losser de eerste ‘Greune Deals’ 

ondertekend tussen basisscholen uit de gemeente Losser en de gemeente Losser. Leerlingen tekenden namens 

de school, wethouder Marcel Wildschut namens de gemeente Losser. Via de Greune Deals gaan de 

basisscholen en de gemeente samenwerken voor een duurzaam Losser in 2040. 

 



 

 

Marcel Wildschut: “In de Greune Deal leggen we vast dat medewerkers en leerlingen van een school zich 

samen inzetten om 10% te gaan besparen op het energieverbruik van hun school en bewust omgaan met afval. 

Een besparing van 10% op energie leidt al snel tot een kostenbesparing van bijna 20.000 euro. Ook vind ik het 

belangrijk dat kinderen leren bewust om te gaan met energie. Tijdens de Greune Deal ondertekening heb ik al 

heel veel goede ideeën van de aanwezige kinderen gehoord: de verwarming iets lager, deuren sluiten en auto’s 

laten rijden op zonne-energie. Hartstikke goede ideeën!” 

 

De scholieren zelf zijn aan zet! Ze worden eigenaar van de energierekening van hun school en proberen op hun 

eigen manier duurzaamheid op school, in de omgeving én thuis te stimuleren. In ruil daarvoor biedt de 

gemeente Losser een energiemonitoring, een energiescan én een optimalisatie van de energie-instellingen aan. 

Daarnaast kunnen scholen gebruik maken van de Energy Challenges. De Energy Challenges is een 

scholenwedstrijd waarbij scholen tegen elkaar strijden vóór duurzaamheid. Leerlingen organiseren met de 

Energy Challenges een duurzaamheidscampagne op school om zo leraren en medeleerlingen bewust te maken 

van energiebesparing en afvalscheiding.’ 

 

 

Namens basisschool Veldzijde waren Gerjan Vos, Lauren Vos, Julia Scheffer en juf Brigitta aanwezig. 

                                                                                                       

Kinderboekenweek 2018 

In de afgelopen twee weken stonden boeken centraal waarin het thema ‘vriendschap’ vanuit alle mogelijke 
invalshoeken werd behandeld. Lezen, praten, zingen en werken over dit thema helpt leerlingen om inzicht te 
krijgen in de betekenis van ‘vriendschap’ en hoe je met elkaar omgaat. Het voorlezen stimuleert behalve plezier 
in lezen en taal, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door zich in te leven krijgen leerlingen inzicht in 
andermans gevoelens en die van zichzelf. Ze leren te delen, incasseren en zich aan te passen. 
De Kinderboekenweek hebben wij afgesloten met een spannende voorleeswedstrijd en deze vond plaats in de 

grote hal van onze basisschool op vrijdag 12 oktober. Het was een hele, warme vrijdagmiddag waar alle 

leerlingen van groep 3 tot en met 8 en een aantal ouders aanwezig waren.In de groepen 5 t/m 8 waren de 

eerste voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd al geweest. De winnaars van de groepen 5 t/m 8 

streden dan deze middag tegen elkaar. 

Winnaar groep 8: Noëmi Hoffmann 

Winnaar groep 7: Ise Damhuis 



 

 

Winnaar groep 6: Jade Notkamp 

Winnaar groep 5:Kay Speerstra 

Bovengenoemde winnaars werden door de jury op hun voorlezen beoordeeld. De jury bestond uit: Lise 

Schulten(groep 5), Fem Onland( groep 6), Robien Nijmeijer( groep 7), Merle Elferink ( groep 8), Juf Mieke en juf 

Brigitta. Samen besloten zij dat Jade Notkamp de voorleeskampioen van groep 5/6 is en dat  Ise Damhuis de 

voorleeskampioen voor groep 7/8 is. 

Ise Damhuis zal basisschool Veldzijde vertegenwoordigen tijdens de lokale ronde. In januari 2019 zal in de 

bibliotheek Losser deze ronde plaatsvinden. De voorleeskampioenen van alle 12 basisscholen in de gemeente 

Losser treden dan voor het voetlicht. De exacte datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt 

     Ise Damhuis en Jade Notkamp 

 

ICT- ontwikkelingen  

Leerlijn programmeren 

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en 

netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds 

meer werk worden computers en robts gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Onze leerlingen hebben 

21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn!                                 

'21 eeuws vaardigheden' is een verzamelterm voor een aantal competenties die belangrijk zijn in de huidige 

kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, 

computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, 

samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Om leerlingen goed voor te bereiden op de 

21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in ons onderwijs. Daarom 

hebben wij op Veldzijde een leerlijn ‘Programmeren’ ontwikkelt,  die dit schooljaar gefaseerd zal worden 

ingevoerd.  

De leerlijn maakt het mogelijk onze leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt 

hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen 

gaan en dat vereist een andere manier van denken. Het gaat er in de leerlijn om dat leerlingen kennismaken 

met de achterliggende principes van het programmeren. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld complexe 

problemen op te lossen door ze op te delen in kleine stukjes, precies zoals een computer ook werkt. Het laat de 

leerlingen o.a. kennismaken met programmeerbegrippen zoals algoritmes, patronen en variabelen en het 

bevat daarnaast laagdrempelige activiteiten voor in de klas. Wij hebben mooie, uitdagende materialen 



 

 

aangeschaft, zoals: co de rups (gr.1-2), DOC (gr. 3-4), Blue bot (gr.5-6) en een programmeerbare drone (gr. 7-8). 

Wellicht heeft u de materialen wel zien liggen tijdens de inloopavond, begin dit schooljaar? Naast deze 

materialen zullen de leerkrachten en leerlingen ook werken met online lesmateriaal.  

 

Ons super-schoolbuurtplein 

Mede dankzij de komst van ons schoolbuurtplein kunnen wij rekenen op een mooie samenwerking met de 

buurtbewoners aan de Balderikstraat. Afgelopen periode hebben een aantal buurtbewoners  hun hulp 

aangeboden in het herbetegelen van een deel van het schoolbuurtplein rondom de grascirkel en het opruimen 

van overtallig blad. Heel mooi om zo van betekenis voor elkaar te kunnen zijn: basisschool en buurt! 

Vorige week hebben wij bericht ontvangen van het coöperatiefonds van de RABObank dat ook zij ons een 

subsidie toekennen. In het aanvragen van subsidies worden wij fijn ondersteund door twee ouders van onze 

basisschool: Ron Notkamp en Timo Kemerink op Schiphorst. Super! Met het  mooie bedrag van €5000,00 

kunnen wij verder werken aan ons schoolbuurtplein. Voor de komende tjd staat het afronden van het 

zandbakgedeelte en het deels verwijderen van het huidige hekwerk gepland. De voorzijde van ons 

schoolbuurtplein zal open worden, het deel achter de school zal een gesloten deel blijven. Samen met de 

gemeente en SKOLO zijn er afspraken gemaakt over onderhoud en verzekering als wij van een gesloten naar 

een open schoolbuurtplein gaan. 

De komende tijd zullen wij gaan starten met de voorbereidingen voor het verwijderen van een deel van het 

hekwerk.Eén van de wensen van onze leerlingen toen zij konden dromen over hoe hun speelplein er uit zou 

mogen gaan zien. Op zaterdag 10 november zal Frank Vije samen met een groep ouders en buurtbewoners dit 

op gaan pakken. Daarna zal er nieuwe omheining worden aangelegd. Na de herfstvakantie gaan wij hierover 

verder in gesprek met Hoveniersbedrijf Vije. Wij houden u over deze gang van zaken op de hoogte. 

                                                                                                                 

 

Vanuit groep 3   

Spelletjes gezocht! 

Heeft u thuis spelletjes staan waar niet meer mee wordt gespeeld en 

dus overbodig zijn? Denk dan aan ons! In groep 3 zijn we namelijk gek 

op deze spelletjes! Wij passen ze, waar nodig, aan en laten de 

leerlingen op een andere manier weer extra oefenen met het leren lezen en 

rekenen. Zo zijn wij op zoek naar het spel “Een krokodil met kiespijn”, maar ook met “Halli Galli”, 

“Vier op een rij”, “Regenwormen”, “Wie is het” en andere kortdurende spelletjes maakt u ons en de leerlingen 

erg blij! Voor vragen kunt u terecht bij juf Maike of juf Eline.  

Alvast, ook namens de leerlingen van groep 3, hartelijk bedankt! 

 



 

 

Vanuit de ouderraad 

Wij van de ouderraad zijn ook nu weer begonnen met alle commissies. Zo hebben wij al met een aantal ouders 

de school versierd in herfstsfeer en natuurlijk is het ook al snel 5 december, waarvoor wij al volop bezig zijn 

met de voorbereidingen! 

Per abuis hebben wij de verkeerde datum doorgegeven voor de schatkamer! 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan op woensdagochtend 31 oktober op onze basisschool naar de 

schatkamer van Sinterklaas om een cadeau uit te kiezen. 

 

Binnenkort gaan wij de hele school weer versieren voor het Sinterklaasfeest. Het zou geweldig zijn als hierbij 

vele ouders ons komen helpen. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. 

Van het vorige schooljaar is inmiddels een jaarverslag gemaakt. Deze kunt u teruglezen op de website. Notulen 

van onze vergadering kunt u altijd bij de secretaris opvragen! 

Tot dan! 

 

 

Sint Maarten 

De maand november staat in het teken van het feest van Sint Maarten. In het weekend van 10 en 11 november 
zijn er meerder activiteiten rondom dit feest. Vanuit de werkgroep Thomas en co heeft u al eerder een brief 
ontvangen. 
Op zaterdagmiddag 10 november worden de kinderen van groep 1 tot en met groep 6 om 14.00 u. uitgenodigd 

naar de H. Maria Geboortekerk komen. St. Maarten zal er dan ook zijn. Hij vertelt zijn verhaal over het delen 

van de jas/mantel. De kinderen zingen uiteraard dat mooie lied voor hem. Dan gaan ze samen in optocht door 

het dorp. Op 10 plekken wordt snoep uitgedeeld.  Want delen dat deed St. Maarten ook. Wij sluiten af bij ’t 

Lossers Hoes. Deze uitnodiging is namens de Martinikeerlkes, Oranje Comité, Ondernemers Losser, Gemeente 

Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.  

 

 

Maandplanning november 

Donderdag 8 november Plenaire teamvergadering         Aanvang 15.00uur 

Informatieavond TCC groep 8   Aanvang 19.30uur 

Woensdag 14 november Groepsbespreking n.a.v. afname KanVAS 

Oud papier 

Donderdag 

  

15 november Juf Brigitta neemt deel aan de Conferentie Positieve Educatie 

Juf Gina neemt deel aan de Conferentie Talentontwikkeling. 

Vrijdag 16 november Start week van de Mediawijsheid 

Maandag 19 november 10-minuten oudergesprekken 

Dinsdag 20 november MR 

Donderdag 22 november 10-minuten oudergesprekken 

Dinsdag  27 november   OR 

Donderdag 29 november Bouwoverleg 

Aanvang 15.00uur 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

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

 

Brigitta van Zon   

Maike Koch 


