
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2018 

 

Kanjertraining op basisschool Veldzijde 

Woensdag 26 september was het dan zover, ons team is gestart met de Kanjertraining! 
Het doel van deze teamtraining is dat wij samen in en rondom onze basisschool "de Kanjertaal" met elkaar 
leren spreken en gaan uitstralen. Deze vorm van omgang willen wij graag met u, ouders, leerlingen en 
teamleden ons eigen gaan maken want samen willen wij gaan voor een basisschool met een veilig, pedagogisch 
klimaat. Wij willen graag dat onze leerlingen door een sociaal-veilige en vertrouwde omgeving met plezier naar 
school kunnen gaan en het fijn vinden om hier te leren en zich te ontwikkelen vanuit hun eigen kracht. 
De teamtraining bestaat  uit 3 studiedagen. Daarnaast is er ook een ouderavond voor u ouder)s) en 
verzorger(s). Wij worden begeleid door Anniek van der Veen. Zij zal ook de ‘Kanjer-ouderavond’ verzorgen. 
De basis van alles is vertrouwen, respect en eigenheid. Dit willen wij uitstralen in "de Kanjerhouding en 
Kanjertaal”. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij willen uitdragen en om een goede en rustige 
sfeer op onze basisschool te creëren. Wij gaan er dit jaar mee aan de slag in elke groep, in en om onze 

basisschool; in de lessen komen "vertrouwen, respect en veiligheid” centraal te 
staan. In alle groepen zullen op een centrale plek onze kanjerafspraken te zien en 
te lezen zijn. Juf Brigitte is kanjercoördinator voor onze basisschool. 
 
Graag willen wij u alvast op de komende "Kanjer" ouderavond op 9 oktober 
attenderen. Dit zal  een leerzame en zinvolle avond worden vol inspiratie, tips en 
tools voor de thuissituatie. 
Een uitnodiging voor deze avond kunt tegemoet zien.  
Bij deze willen wij u van alvast "van harte welkom" heten! 
Onze volgende studiedag in kader van de Kanjertraining staat gepland voor 
woensdag 3 oktober. 
Wij houden u vanaf nu via de Nieuwsbrief op de hoogte! 

 

 



 

 

Leerlingenraad 2018-2019 

In de Nieuwsbrief van september hebt u al kunnen lezen dat wij weer een nieuwe leerlingenraad hebben op 

basischool Veldzijde. In deze Nieuwsbrief stellen zij zich verder aan u voor. Inmiddels is de eerste vergadering al 

geweest. Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op onze website. 

 

Ik ben Sem van de Berg en ik zit in groep 4/5. Ik ben 8 jaar en zit op voetbal en judo.Ik vind het mooi om in de 

leerlingenraad te zitten want ik wil graag de juffen, meesters en alle kinderen helpen op basisschool Veldzijde! 

Ik ben Sandee Kemerink op Schiphorst. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 4/6.  Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen 
en hockeyen.  Ik ben gekozen voor de leerlingenraad, omdat ik goede ideeën heb en goed samen kan werken. Ik 
wil er namelijk voor gaan zorgen dat iedereen met een lach naar school komt en iedereen respect voor elkaar 
heeft. Ik vind het ook super leuk om samen met de directrice en de andere drie leerlingen te vergaderen over de 
school en de leerlingen. Ik ga goed mijn best doen voor onze school! 

Ik ben Ise Damhuis en ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Mijn hobby’s zijn hockey en tekenen. Ik wilde graag in de 

leerlingenraad omdat ik goede  ideeën heb en ik vind het leuk om samen te werken. 

 

Ik ben Quint Kühlkamp en ben geboren op 25 juni 2007. Dus zit ik in groep 8. 

Ik zit op voetbal en karate. Ik wilde in de leerlingenraad omdat ik goed op kan komen voor de belangen van de 

kinderen. Ik vind het ook leuk om meer taakjes te hebben en daarom wilde ik ook wel voorzitter worden. Dan 

kan ik nog meer doen voor iedereen. 

 

Kinderboekenweek 2018 

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek, met als thema: “Vriendschap.” 

Stukje geschiedenis  van de Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek bestaat al sinds 1955. Ieder jaar in oktober wordt er een Kinderboekenweek gehouden, 
met steeds weer een ander thema. De Kinderboekenweek is ontstaan om het lezen bij kinderen te bevorderen. 
Bibliotheken besteden extra aandacht aan de Kinderboekenweek. Rondom de 
Kinderboekenweek komen er weer veel nieuwe boeken voor kinderen uit. En tijdens 
de Kinderboekenweek wordt het kinderboekenweekgeschenk uitgegeven. Dat is 
een boekje, speciaal geschreven voor de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat:  
De Eilanden ruzie  
Geschreven door: Jozua Douglas                                        
Dit boekje krijgt u in de kinderboekenweek cadeau van de boekhandel bij een 
besteding van ten minste € 10,- aan Nederlandstalige kinderboeken. 
 

Is lezen goed voor je? 
Boeken bevorderen de algemene ontwikkeling, en kinderen doen er ervaringen 
door op. Kinderen die regelmatig lezen volgen vaker (een gemiddeld) hogere 
vervolgschoolopleiding. De Kinderboekenweek draagt bij aan het bevorderen van lezen. Ook wordt er in die 
week aandacht besteed aan het uitgeven van boeken en alles wat er gedurende het tot stand komen van een 
boek, bij komt kijken. Uiteraard wordt er met nadruk aandacht gegeven aan het belang van lezen. Bekroonde 
boeken worden overigens extra in het zonnetje gezet. 



 

 

Het thema dit jaar is “Vriendschap” en daar weten wij op basisschool Veldzijde wel raad mee!  
 

 
De officiële opening wordt gehouden op: 

Donderdag 4 oktober om 8.45 uur in de grote hal 
 

Er zal o.a. een groot interview worden gegeven door vriendschapsexperts van onze basisschool  
op het podium! 
 

In de week die volgt zijn er verschillende activiteiten in onze basisschool op gebied van vriendschap en lezen.  

 In de grote hal staat een grote vriendschapsboog. Onder deze boog kunnen vrienden zich laten 

fotograferen. 

 Tevens staat er een zogenaamde “ruil boeken pyramide “in de grote hal.  

Een al gelezen boek kan hier worden geruild voor een ander boek. 

 Een aantal leerlingen van de groepen  4 t/m 8 zullen voorlezen bij de leerlingen in de groepen 1,2  

en 3. 

 Elke groep gaat aan de slag met het maken van vriendschapsbandjes. 

 11 oktober, 13.00-14.00 uur 

Bezoek Illustrator Marja Meijer in groep 4 

 11 oktober,  13.00-14.00 uur 

Bezoek Auteur Janneke Schotveld in groep 7 

  Vrijdag 12 oktober 13.00-14.00 uur 

Afsluiting van de Kinderboekenweek met de finale van de Nationale voorleeswedstrijd. 

Wie wordt de nieuwe voorleeskampioen van basisschool Veldzijde? 

De groepen 3 t/m 8 zullen hierbij aanwezig in de grote hal. 

 

 

Personeel 

Wij zijn blij dat juf Jolien haar balans hervindt en verder kan gaan werken aan haar reïntegratietraject. Zij komt 

op woensdag en vrijdagmorgen 2x2 uur op school om leerlingen te begeleiden in groep 7. Daarnaast neemt zij 

deel aan vergaderingen. 

 

Voor de zomervakantie heeft Annemarie de Jong zich aan u voorgesteld. Graag brengen wij haar nogmaals 
onder uw aandacht. 
Annemarie is een integraal consulent bij de afdeling WIJZ, gemeente Losser. WIJZ staat voor Werk, Inkomen, 
Jeugd, Zorg. Vanaf het nieuwe schooljaar is zij op basisschool Veldzijde te vinden.  
Heeft u een vraag voor uw kind, een familielid of uzelf op een van deze gebieden, dan kunt bij haar terecht!  
Op de dinsdagochtend eens per 2 weken, tussen 8-11 uur. De eerste keer is al geweest op dinsdag 18 
september. U kunt informatie en advies vragen op alle leefgebieden. Loop gerust eens bij Annemarie binnen!  
Maakt u liever een afspraak, dan kan dat ook via uw leerkracht, de ib-er of stuurt u haar een email 
via annemarie.dejong@losser.nl 

mailto:annemarie.dejong@losser.nl


 

 

 

Kamp groep 8 

Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om met groep 8 aan het begin van het schooljaar op kmap te gaan. 

Groep 8 gaat samen met juf Inge, juf Anouk, meneer Poorthuis en de stagiaire Tom Grashof op  

17, 18 en 19 oktober naar Uelsen. Op donderdagavond zullen de andere juffen hen komen bezoeken. Het 

worden voor groep 8 ook vast dit jaar weer onvergetelijke dagen.Wij wensen hen samen hele fijne en gezellige 

drie dagen! 

 

                                                                                                                

Nieuwe technisch leesmethode groep 4 

Karakter, de nieuwe leesmethode voor groep 4 is twee weken geleden 

geïntroduceerd en door de leerlingen en juffen enthousiast ontvangen.Wij 

doen mee aan het Vroegstarttraject.  

In de tweede helft van het schooljaar zullen ook de groepen 5 en 6 hieraan 

gaan meewerken. 

 Op een gestructureerde wijze leren leerlingen van groep 4 allerlei lees 

strategieën en heeft iedere les een helder lesdoel. Daar waar meer in-oefening 

nodig is wordt er door de leraar verlengde instructie gegeven terwijl leerlingen 

die vlotter door de lesstof kunnen zelfstandig verder mogen werken aan de 

doelen. De thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van groep 4. De opzet van Karakter sluit aan bij de 

werkwijze van de nieuwe aanvankelijke leesmethode in groep 3: Lijn 3. 

De methode is  nieuw en wordt, wanneer deze ons goed bevalt, ingevoerd in samenwerking met de 

ontwikkelaars van Karakter. Wij zullen u hierover op de hoogte houden. 

 

 

Ons schoolbuurtplein 

De werkzaamheden voor ons nieuwe schoolbuurtplein gaan gestaag verder. 

In de zomervakantie is de nieuwe zandbak geplaatst en zal een zandspeeltoestel nog volgen. Beide onderdelen 

waren mogelijk door de subsidie van het Ketelhuis.. 

De komende dagen worden bij de chillplek het schaduwdoek (nog even)geplaatst om een beeld te krijgen van 

hoe de chillplek er uit gaat zien. De chillplek wordt gefinancieerd middels een subsidie van de LOC en de 

opbrengsten van de Fancy Fair van groep 8 en sponsorloopactie.Deze zijn beiden gehouden in het voorjaar van 

2018. 

Verder zullen er op twee plaatsen op het schoolbuurtplein nieuwe bestickeringen komen. Aan de voorzijde van 

onze basisschool zullen bamboeklankstaven geplaatst worden. 

En tot slot zullen er op de muur bij groep 7 eenzelfde setje bloemtekenborden komen als op de voorzijde van 

onze school. Met de projectgroep, Vije en SKOLO zullen wij als laatste stap van deze fase ons gaan oriënteren 

op de nieuwe invulling van het hekwerk aan de Ericahof en een deel aan de Balderikstraat. Nadere informatie 

hierover volgt. Als het conceptontwerp klaar is, zullen wij weer een informatiebijeenkomst houden voor ouders 

en buurtbewoners. 

In de herfstvakantie zullen een aantal buurtbewoners het gedeelte rondom de grascirkel en een deel van de 

rups gaan herbetegelen.  



 

 

Aansluitend op ons doel om een schoolbuurtplein te gaan maken waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten, 

kunnen spelen, sporten, bewegen, chillen en zich ontwikkelen zullen donderdag 27 en vrijdag 28 spetember de 

volgende activiteit van de Kidsclub van FC Twente gaan plaatsvinden: 

  

 

 

SchoolTour FC Twente Kidsclub op basisschool Veldzijde  

YES! FC Twente komt naar jou toe! De FC Twente Kidsclub trainers                                                                  
bezoeken basisschool de Veldzijde op donderdag 27 en vrijdag 28 september.                                                       
In het kader van meer bewegen en sporten is gezond gaan wij voor de                                                          
groepen 3, 4/5 4/6 en 7  samen een sportieve, leuke en leerzame ochtend van maken. 

 

WAT GAAN WE DOEN? 

Weet jij waarom het zo belangrijk is om een boterham te eten voordat jij naar school gaat? Of waarom sporten 
zo goed voor je is? 
De FC Twente Kidsclub trainers vertellen jou in het kort hoe je gezond moet leven en waarom dat zo belangrijk 
voor je is, maar natuurlijk krijgen jullie van de FC Twente Kidsclub trainers ook een super gave voetbalclinic! 

Voordat jullie gaan sporten is het belangrijk om te beginnen met een warming up, daarna zullen de FC Twente 
Kidsclub trainers allerlei leuke (voetbal)spellen met je gaan doen. Je kan dan laten zien hoe goed jij al kan 
voetballen of misschien wil jij wel graag wat van ze leren? 

Als jij en je klasgenootjes je talent voor sport hebben laten zien en de clinic is helaas weer afgelopen, krijg jij 
een uniek FC Twente diploma samen met een leuke goodiebag! 

 

            

 

 

 

 



 

 

Nieuwe data voor de kalender 

De  OR heeft een aantal data veranderd of ingepland. Deze geven wij bij deze aan u door met het verzoek in uw 

kalender de nieuwe data op te nemen. In de kalender op onze website worden de nieuwe data ook 

z.s.m.toegevoegd. 

 Schatkamer: dinsdag 30 oktober 2018 

 Fietscontrole groep 3-8 woensdag 31 oktober 2018 

 Schoolfotograaf: maandag 11 februari 2019 

 Pannenkoekendag: dinsdag 21 mei 2019 

 Schoolreisje groep 1-7:  donderdag 27 juni 2019 i.p.v. maandag 24 juni 2019. 

 
Data MR-vergaderingen: 

 donderdag 11 oktober 2018 

 dinsdag 20 november  2018 

 donderdag 31 januari   2019 

 dinsdag 9 april 2019 

 donderdag 23 mei 2019 

 dinsdag 11 juni 2019 

 

Voor het ontwikkelen van een visie op Identiteit en het samen met u ouders op zoek gaan naar het vinden van 
kernwaarden  zouden wij begeleid gaan worden door Everard Stege, docent aan de Hogeschool Saxion. Helaas 
kan deze begeleiding door privéomstandigheden geen doorgang hebben. De verwachting is dat hij na een 
langere herstelpriode in de tweede helft van dit schooljaar zijn werkzaamheden weer kan oppakken.  
De geplande ouderavond op 3 oktober aanstaande over visie en kernwaarden komt dus te vervallen.  

 

In het komende schooljaar zal de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan (SKOLO) en nieuw 

schoolplan(basisschool) voor de komende 4 jaar gaan plaatsvinden. Op dinsdag 30 oktober zullen van elke 

basisschool van SKOLO de directie, intern begeleider en/of een onder-en bovenbouwleraar gaan deelnemen 

aan de studiedag over de genoemde ontwikkeling op Erve Hulsbeek. Deze groep zal hierin worden begeleid 

door Henkjan Kok van de IJsselgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maandplanning oktober 

Woensdag  

 

 3 oktober Studiedag 2 Kanjertraining 

Alle leerlingen zijn vrij! 

 

Donderdag  4 oktober Start Kinderboekenweek 2018 

 

Dinsdag  9 oktober 19.30u Ouderavond over ‘Kanjertraining’ 

Donderdag 11 oktober  MR 

 

Maandag 15 oktober  2e Leerlingenraad 

 

Woensdag 17 oktober  Groep 8 op Kamp! 

 Oud papier 

Vrijdag 18 oktober Groep 8 ’s middags weer terug op school 

Maandag 22 oktober Start Herfstvakantie! 

Maandag 29 oktober Wij beginnen weer! 

Dinsdag  30 oktober OR 

Woensdag 31 oktober Fietscontrole groep 3-8 

Luizencontrole 

 

Donderdag 1 november Informatieavond TCC groep 8 

 

 

                             

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde   

 

Brigitta van Zon 

Maike Koch 

 


