Nieuwsbrief februari 2019

Positief pedagogisch klimaat
Woensdag 16 januari en donderdag 17 januari stond op basisschool Veldzijde een studiedag en praktijkdag van
de Kanjertraining op de planning voor het team en dit keer ook voor onze leerlingen en hun ouders.
Woensdag hebben wij als team wederom met veel passie en enthousiasme deze training ervaren die door
Anniek van der Veen werd gegeven. Er kwamen veel leerzame en praktische onderwerpen aan de orde:
grensoverschrijdend gedrag, vriendschap, kind en verdriet, meidenvenijn en een leerlijn feedback. Wij hebben
ook afgesproken dat voortaan bij het opstarten van een nieuwe kern elke leraar een Info-doeblad mailt naar de
ouders van zijn/haar groep. Inmiddels heeft u het eerst Info-doeblad ontvangen.
Donderdag heeft Anniek van Veen praktijklessen gegeven in verschilende groepen waar u als ouders voor was
uitgenodigd. Wij vonden het fijn dat hier door ouders gebruik van is gemaakt en wij van hen enthousiaste
reacties mochten ontvangen.
En..ons hele team is geslaagd voor de Licentie A –Kanjertraining! BRAVO!
Wij ervaren samen als team met onze leerlingen en ouders dat wij positieve stappen zetten in een veilige en
geborgen leeromgeving, waarvoor “vertrouwen en respect ” een goede basis vormen.

Afname M-toetsen Cito Leerlingvolgsysteem
In de afgelopen weken zijn de M-toetsen van cito afgenomen voor de verschillende onderdelen van taal, lezen
en rekenen. Ook de komende week gaat dit nog in enkele groepen plaatsvinden.De resultaten worden tijdens
de studiedag op vrijdag 15 februari besproken. Deze dag staat in het teken van handelingsgericht en
opbrengstgericht werken. De resultaten worden aangevuld met de verkregen informatie over de leerlingen
middels observaties, methodetoetsen en diagnostische gesprekken. Op deze manier kunnen wij groepsplannen
opstellen zodat wij voor een passend onderwijsaanbod voor uw kind(eren) kunnen zorgen.

Nieuwe naam plusgroep
Wij hebben samen als leerlingen van de plusgroep een naam bedacht: ‘Erica-groep’. Wij hoorden dat op de
plaats waar onze school staat vroeger een heideveld was. Op een heideveld is altijd allles in beweging en zijn er
vele verschillende dieren, insecten, planten en struiken in allerlei kleuren en vormen. Wij vonden dat mooi
passen bij hoe wij met juf Gina werken in de plusgroep ‘Ericagroep’.

Creatief schrijven
Poëzie is een cadeautje van taal. Poëzie verrast
en verwondert, een gedicht raakt het hart en
geeft kleur aan de dag.
Tijdens de Poëzieweek van 31 januari t/m 6 februari wordt er bij ons in elke groep aandacht geschonken aan
poëzie. Yolanda Kerver en Mieke Buursink, medewerkers van de Bieb, zullen hierover een aantal lessen
verzorgen in de groepen op maandag 4 februari.
Thema van de Poëzieweek is : ‘Vrijheid’.
Donderdagmiddag 14 februari is er een korte afsluiting van de Poëzieweek die in teken staat van
Talent?..laat zien wie je bent!
Voor de groep 1 t/m 3 zal deze in de kleine hal plaatsvinden. En voor de groepen 4/5, 4/6, 7 en 8 in de grote
hal. De poëzie-resultaten uit elke groep zullen worden tentoongesteld in de Bieb tijdens de Voorjaarsvakantie.

Aankondiging carnavalsoptocht 2019

Het lijkt nog ver weg, maar toch willen wij graag al aandacht vragen voor het volgende:
Wij willen net als voorgaande jaren ook dit schooljaar een kleurrijke ‘Veldzijde’ carnavalsoptocht organiseren!
De optocht wordt gehouden op:
Vrijdagmiddag 1 maart 2019
De komende weken kan er alvast volop nagedacht worden over een fantastische outfit en/of een opvallende
carnavalswagen! Binnenkort volgt er meer informatie over het carnavalsfeest op onze basisschool!
Succes en veel plezier met de voorbereiding!

De leerlingen van groep 1 en van groep 2 hebben donderdagmiddag 28 februari vrij. Hierdoor kan groep 2 de
hele vrijdag en groep 1 de vrijdagmiddag op school aanwezig zijn en deelnemen aan onze carnavalsoptocht.
Juf Clementie en juf José zijn eveneens aanwezig.

Feestelijke opening schoolbuurtplein
De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan de metamorfose van ons schoolplein naar een prachtig
schoolbuurtplein. Wij zijn iedereen enorm dankbaar want dit alles was niet mogelijk geweest zonder de
enorme inzet van onze leerlingen, ouders, buren, de bijdrage van de gemeente Losser en uiteraard de
sponsoring van verschillende bedrijven…..GEWELDIG! Dat moet gevierd worden! Graag nodigen wij iedereen
bij deze alvast uit om gezamenlijk ons nieuwe schoolbuurtplein op feestelijke wijze te komen openen.
Wij gaan dit doen op vrijdag 29 maart van 16.00 – 17.30 uur. Nadere informatie volgt nog, maar…....save the
date!

Welkom
In de komende maand start op onze basisschool Joris Eeftingh in groep 1.
Wij wensen Joris samen met zijn ouders heel veel plezier bij ons op school!!

Personeel
Zondagmorgen ontvingen wij van meester Teun het fantastische bericht dat hij een trotse vader was geworden
van een mooie en gezonde dochter: ’Saar’! Moeder en Saar maken het goed. Wij wensen hen hele, fijne
kraamdagen en voor de toekomst veel geluk en plezier!
Wij zijn blij dat het reïntegratietraject van juf Jolien voorspoedig verloopt en zij haar werkzaamheden in de
groep 1 en groep 7 kan uitbreiden.
Woensdag 20 januari heeft juf Inge haar post-HBO opleiding Identiteitscoördinator goed en op feestelijke wijze
afgesloten op de Hogeschool Saxion in Enschede afgesloten! Van harte gefleiciteerd..nu heerlijk genieten van
dit behaalde resultaat.

Energy Challenge
Wij doen als Ericagroep mee aan de Energy Challenge. In deze challenge proberen wij op de meest originele en
succesvolle manier zoveel mogelijk energie te besparen. Het is een challenge tussen een aantal basissscholen
van de gemeente Losser. De basisschool die het meeste energie bespaart, wint deze wedstrijd.

Wij hebben voor de naam “energy stars” gekozen, omdat wij het een mooie naam vonden die past bij energie
en duurzaamheid.
Dit is ons logo!

Met de Ericagroep hebben wij ook een filmpje gemaakt voor de kickoff om te laten zien wie wij zijn.
Wij hebben ook al een aantal ideeën bedacht over hoe wij meer energie zouden kunnen gaan besparen.
Bijvoorbeeld digiborden en chromebooks uit doen in de pauze, deuren dicht. Op dinsdag 22 januari was de
kickoff

Wij hebben ons filmpje laten zien aan iedereen. Verder waren er vier verschillende workshops: de afval
challenge, doe slim 2.0, waterspaarders en zonneboiler.Wij hebben daar veel geleerd over energie besparen
bijvoorbeeld : dat je de kraan niet moet laten lopen als je je tanden aan het poetsen bent, niet langer dan 5
minuten onder de douche moet staan en dat je met afval scheiden ook veel energie kan besparen. Wij hebben
bij de kick-off al veel geleerd over energie.
Afgelopen dinsdag hebben wij uitleg gekregen over de energiemonitor die wij mogen gaan gebruiken voor het
gaan maken van een plan van aanpak.Op de energiemonitor kunnen wij het aardgasverbruik en
electriciteitsverbruik van onze basisschool volgen. Wij kunnen hier als team zelf op inloggen
Op deze link kunt u het filmpje zien dat de gemeente heeft gemaakt van de kick-off.
https://www.facebook.com/391352397609313/posts/2053963518014851/

Cultuureducatie
Workshop Speksteen
Vrijdag 25 januari hebben de kinderen van groep 5 genoten van een leerzame les over Pre-historische dieren.
Ze mochten samen met Mirjam Koldenweij, kunstenares, een speksteen uitzoeken en bewerken.
Het bewerken ging d.m.v vijlen, schuren met verschillende soorten schuurpapier en boenen met bijenwas.
De leerlingen van groep 5 zijn erg trots op hun resultaten, hun kunstwerk zal vast een mooie plaats op hun
kamer krijgen!
Met dank aan de hulpouders van groep 5!

Voorstelling ‘De Drakentemmer’
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 heeft de Stichting Culturele Basisvorming een prachtige voorstelling
weten te boeken: De Drakentemmer. De voorstelling vindt plaats in Muziekschool de Sleutel in Losser op
dinsdag 12 februari a.s. De Drakentemmer wordt gespeeld door jeugdtheater Valentijn productiehuis.Twee
acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. Met bordkrijt wordt deze voorstelling
verbeeld en soms ook weer uitgeveegd. De Drakentemmer is een getekend verhaal over jezelf durven zijn en
over vriendschap.

Nieuwe schoolshirts en veiligheidshesje
Afgelopen periode hebben wij onze nieuwe huisstijl mogen doorvoeren in nieuwe schoolshirts en
veiligheidshesjes…. WAUW! De nieuwe shirts zijn in de kerstvakantie vol trots gedragen door de jongens en
meiden van groep 8, tijdens het jaarlijkse handbaltoernooi. En…. met resultaat een eerste plek!

Ook gaan alle leerlingen weer veilig en stralend op pad met de
nieuwe veiligheidshesje. En die mogen zeker gezien worden!
Dit alles is mogelijk gemaakt door sponsoren en een bijdrage
van onze OR, geweldig! Dikke duimen…..ontzettend bedankt!

Leesmotivatie op basisschool Veldzijde

Na Carnaval willen wij graag de lees Pyramide in de grote hal vullen met leesboeken en prentenboeken om de
leesmotivatie van onze leerlingen te stimuleren. Wij zoeken aanvulling op ons boekenbestand waarbij allerlei
onderwerpen en leesniveaus welkom zijn. Dit kunnen leesboeken,boeken met gedichten, informatieve
boeken, stripboeken, prentenboeken, reisboeken, kookboeken enz. zijn.

Graag doen wij een beroep op uw medewerking om zo een afwisselnd aanbod te gaan krijgen.
Hebt u thuis nog boeken liggen die u niet meer gebruikt, die nog goed en netjes zijn dan zijn die bij ons van
harte welkom! Wij gaan deze boeken dan hergebruiken.
U kunt deze boeken inleveren bij juf Bea of juf José ( groep 2), bij voorkeur in een tas of doos.
Alvast onze hartelijke dank, ook namens onze leerlingen!

Maandplanning februari
Maandag

4 februari

Leerlingenraad

Maandag

11 februari

Schoolfotograaf

Woensdag

13 februari

Juf Gina jarig

Donderdag

14 februari

Rapporten (en uitnodiging gesprekken) komen mee naar huis
Afsluiting “Pöezieweek”

Vrijdag

15 februari

Studiedag HGW/OGW
Alle leerlingen hebben vrij!

Zaterdag

16 februari

Juf Maike jarig

Maandag t/m
vrijdag

18 februari t/m
22 februari

Voorjaarsvakantie!

Woensdag

20 februari

Juf José jarig
Oud papier

Dinsdag

26 februari

Juf Brigitte jarig
10 minutengesprekken(groep1) en driehoekgesprekken (gr.2-gr.8)

Donderdag

28 februari

10 minuten-advies-driehoeksgesprekken
Leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij i.v.m. deelname Carnaval

Vrijdag

1 maart

Carnaval 2019!
’s middags Carnavalsoptocht

Maandag

4 maart

Rosenmontag
Alle leerlingen vrij

Dinsdag

5 maart

Kindercarnaval in Losser
Alle leerlingen vrij!

Met vriendelijke groet,
mede namens onze collega’s van basisschool Veldzijde,
Brigitta van Zon
Maike Koch

