
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2018 

 

Sint en al een beetje Kerst.. 

Op het moment van opstellen van deze Nieuwsbrief bereiden wij ons samen met de  leerlingen voor op de 
komst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op woensdag 5 december op basisschool Veldzijde. De groepen zijn 
versierd en vele ouders hebben de twee hallen en gangen prachtig versierd. Dank voor de grote groep ouders 
die hierin hun betrokkenheid hebben laten zien. Wij kijken samen met onze leerlingen uit naar 5 december! 
 
In de twee weken die daarna volgen gaan wij op weg naar het naderende Kerstfeest: het feest van licht en de 
geboorte van het kindje Jezus. Samen met de leerlingen staan wij in de adventsweken stil bij deze bijzondere 
dagen voor Kerst. De verhalen rondom de 4 weken voor Kerstmis en  de geboorte van Jezus worden opnieuw 
verteld en beleefd. Wij vieren het kerstfeest op donderdag 20 december op school met oprechte aandacht en 
respect voor iedereen. Het samen vieren staat centraal. 
De Sintcommissie die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de te organiseren activiteiten zijn al volop 
bezig. Fijn om hier ook samenwerking tussen school-kind-ouders binnen onze school te mogen ervaren.  Het 
geeft ons als team een goed en warm gevoel te weten dat wij in deze drukke dagen altijd een beroep kunnen 
doen op de ouders uit de ouderraad en andere betrokken ouders. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

Kanjertraining 

Afgelopen  periode stond in elke groep het verhaal van Max en het dorpje, de smileyposter, de kanjertaal, inzet 

van de kanjerpetten, de kanjerkringen en de afsprakenposters centraal. De kernwoorden vertrouwen, respect, 

veiligheid, rust hebben wij weer met de leerlingen en elkaar besproken en aandacht gegeven. Samen met onze 

leerlingen en als team zijn wij bezig gegaan om ons de kanjertaal en gedrag  vanuit de uitgangspunten van de 

Kanjertraining met onze leerlingen eigen te maken.  Tijdens de 10-minutengesprekken hebt u van de juf of 

meester van uw kind een informatiefolder ontvangen over de kanjertaal voor ouders. Hopelijk kunt u hier thuis 

met uw kinder(ern) uw weg in vinden en bouwen wij in de driehoek school-kind-ouder samen aan een fijne en 

warme leer- en woonomgeving.                                           

Maandag 10 december hebben wij de derde trainingsdag en op dinsdag 11 december is er een praktijkdag 

waar u als ouders van harte welkom bent. Er zullen op deze praktijdag verschillende rondes zijn waarop Anniek 

van der Veen Kanjerlessen zal gaan geven in een bovenbouwgroepen. Deze kunt u als ouder bijwonen. Nadere 

informatie hierover ontvangt u komende week.  



 

 

 

Lerarentekort 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over het steeds nijpender wordende lerarentekort. Dit 

tekort was al geruime tijd terug voorspeld. 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. 

Vandaag ontvangt u als bijlage een brief met aanvullende informatie over dit onderwerp van onze interim 

uitvoerend bestuurder, Ben Gengler. 

 

Personeel 

Het reïntegratietraject van juf Jolien verloopt naar wens. De komende periode zal juf Jolien haar 

werkzaamheden in groep 1 en 7 verder uitbreiden.Wij wensen haar veel succes én plezier. 

In groep 3 loopt Iris Meijerink op dinsdag stage. Iris volgt een studie pedagogische Wetenschappen op de 

Radbouduniveristeit van Nijmegen. Lisette Kroep heeft haar 4-jarige lerarenopleiding aan Saxion grotendeels 

afgerond. Haar afstudeeropdracht werkt zij nu bij ons uit in groep 7. Haar onderzoek staat in teken van 

onderzoekend leren. Lisette verwacht eind januari haar onderzoek en opdracht te kunnen afronden. 

 

Bezoek Sinterklaas 

 
 

Gelukkig konden de Pieten de school binnenkomen om de 

leerlingen hun schoentraktatie te brengen. Ook hebben 

vanmiddag de strooipieten alle groepen bezocht. Het was een 

fantastische middag met veel gezelligheid en een heleboel 

pepernoten! 

Op woensdagmorgen 5 december gaan wij de verjaardag van 

Sinterklaas vieren. Groep 1 t/m 4 hebben hun feestje met 

Sint en Pieten in de grote hal en groep 5 t/m 8 gaan genieten 

van surprises, cadeautjes en gedichten! 

Het zal zeker weer een feestelijke morgen worden! 

                                                                                         Onze leerlingen zijn tot 12.15uur op school. 

 

Parkeren tijdens de aankomst van Sinterklaas.   

Rond 8.35 uur zal Sinterklaas zijn intocht doen op onze basisschool. Om de aankomst van Sinterklaas goed te 

laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om uw auto niet aan de Ericahof of de Balderikstraat 

te parkeren. U bent natuurlijk van harte welkom om de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten te komen 

bekijken! Wij vragen u alleen wel om aan de overkant van de straat te gaan staan, zodat de leerlingen alles 

goed kunnen zien. Samen met de leerlingen gaan wij er een super-mooi Sinterklaasfeest van maken! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kerstfeest 2018 

Op dit moment is de kerstcommissie volop bezig met het organiseren van het kerstfeest. Dit jaar is naast  het 

buffet binnen onze 3-jarige cyclus de lampionnentocht naar en door het Openluchttheater 

Erve Kraesgenberg aan de beurt.  

Nadere informatie over de lampionnenoptocht ( 17.00uur-18.15uur) en het kerstbuffet ( 

(18.15 uur- 19.00uur) ontvangt u volgende week van ons. Wellicht goed om 

alvast donderdagavond 20 december van 17.00 uur tot 19. 00uur in uw agenda te noteren.  

 

Donderdag 6 december is de versieravond gepland om vanaf 19.30 uur onze school in kerstsfeer te brengen. 

Wilt u hieraan meewerken dan kunt u zich per mail opgeven. Hierover ontvangt u vandaag een mail  

met informatie vanuit de kerstcommissie. 

        

Ontruimingsoefening 

De kans op een incident of calamiteit is altijd en overal aanwezig. Wanneer dit gebeurt is de tijd tot er 

gehandeld wordt een van de belangrijkste factoren om erger te voorkomen en schade te beperken. Jaarlijks 

voeren wij ook op onze basisschool een ontruimingsoefening uit om te checken of iedereen weet wat er 

gedaan moet worden als zich een incident of calamiteit voordoet. De geplande oefening is op donderdag 13 

december voor de ochtenpauze. In de tweede heflt van het schooljaar plant meneer Jan (hoofd BHV)) een 

tweede ( onverwachte) ontruimingsoefening in. 

 

Groep 8 

Wij zijn naar de Risk Factory geweest met onze groep. De Risk Factory was heel leuk en leerzaam. Wij leerden 

bijvoorbeeld wat alle dode hoeken van een bus zijn en de mensen lieten ons zien welke gevaren er allemaal in 

een keuken bij ons in huis zijn.Ook weten wij nu wat je moet doen als er brand komt. Je moet dan 112 bellen. 

Wij hebben ook gehoord dat er mensen op internet zitten die zich voor iemand anders voordoen dan ze 

eigenlijk zijn. Ook hebben ze ons laten zien hoe je loopt als je 20 glazen bier op hebt. Hiervoor moesten wij een 

speciale bril opzetten. Wij vonden het een mooie excursie! 

 

AED-defibrillator Veldzijde 

Onlangs heeft de Werkgroep AED Veldzijde een inventarisatie gehouden in (een deel) van de wijk Veldzijde om 

te bekijken of er animo is voor een AED bij onze basisschool.  

Gelukkig kunnen wij nu melden dat  de financiële mogelijkheden zijn gevonden om deze te plaatsen bij de 

hoofdingang van basisschool Veldzijde. 

Het zal een AED worden die geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen en deze is 24 uur per dag 

beschikbaar voor noodsituaties. De verwachting is dat medio januari 2019 er een AED zal worden geplaatst. 

Wil je meer informatie hebben, neem dan contact op met Harry Wilke, (053) 538 43 93 of  

Arthur van der Woning, (06) 57 46 08 05. 



 

 

 
 

 

Ouderraad 

‘Samen is beter’! 

Wij zien dat er weer een groot aantal (groot)ouders de Ericahof inrijden om hier te stoppen en hun kind(eren) 

te laten uit stappen zowle aan de kant van school als aan de kant van de bewoners van de Ericahof.Daarnaast 

zien wij (groot)ouders met hun auto stoppen bij of op de oversteekplaats voor de leerlingen aan de 

Balderikstraat. Dit leidt in beide gevallen tot onveilige situaties.Graag willen wij samen werken aan een veilige 

en prettige schoolomgeving. Daarom doen wij opnieuw bij deze een beroep op uw medewerking om hieraan 

mee te werken op deze plaatsen rondom onze basisschool. Dank alvast! 

 

Fietsverlichting 

Het is fijn voor u als ouders en voor ons als school te weten dat uw kind(eren)/onze leerlingen zich veilig op 

weg naar school kunnen begeven. In deze donkere dagen is het van belang dat de fietsverlichting op de fiets 

van uw kind goed werkt. Mochten uw kind(eren) op de fiets naar school komen, dan is het goed de verlichting 

van de fiets nog eens goed te controleren om hen veilig op weg naar school te laten gaan. Voor u en ons geeft 

dat een goed en ‘veilig’gevoel! 

 

Vanuit de sponsorcommissie 

Vanuit de sponsorcommissie zijn wij heel blij dat wij u kunnen melden dat wij 200 nieuwe schoolshirts en 75 

nieuwe veiligheidshesjes voor de kinderen hebben kunnen bestellen! 

Dit alles is mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren/donaties en door een bijdrage van onze 

ouderraad….fantastisch! Hieronder kunt u alvast zien hoe de shirts en veiligheidshesjes er uit komen te zien. 

Wij hopen dat onze groep 8 leerlingen tijdens het jaarlijkse kersthandbaltoernooi voor het eerst kunnen gaan 

stralen in deze, prachtige, nieuwe shirts!  

 

      

 

 



 

 

Gezinsvieringen 

Wij nodigen in deze donkere tijd alle kinderen met hun ouders uit om samen met het 

koor Vivace het licht te laten schijnen in de vieringen op:  

• 2e zondag Advent   9 december  9.00 uur  

• Kinderkerk  24 december 16.00 uur  

• Kerstviering  24 december 17.00 uur  

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele activiteiten en vieringen?     

Kijk dan op de website van de parochie Maria Vlucht.  

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. Maria Geboortekerk.           

 

 

 

Maandplanning december 

Woensdag 5 december Sinterklaasfeest! 

Donderdag  6 december Plenaire teamvergadering 

Aanvang 15.00 uur 

 

Maandag  

  

10 december Studiedag Kanjertraining 3 

Alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 11 december Praktijkdag Kanjertraining 

 

Donderdag  13 december Ontruimingsoefening  

Woensdag 19 december Oud papier 

Donderdag 20 december Kerstviering 

17.45 uur – 18.30uur 

Alle leerlingen om 12.15 uur vrij! 

 

Zaterdag  

 

22 december Juf Linda jarig! 

 

Donderdag 27 december Kersthandbaltoernooi 

Vrijdag 28 december Kersthandbaltoernooi 

 
 

 



 

 

 
 

 

                              Wij wensen u samen met uw kind(eren) een heel gezellig Sinterklaasfeest  

                               en   

                              voor  daarna een fijne voorbereiding op het Kerstfeest! 

 

 

 

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

 

Brigitta van Zon 

Maike Koch 


