Nieuwsbrief april 2019

Pasen 2019
Dit jaar doen wij als school weer mee aan de Vastenactie, houden wij
een Fancy Fair en een gezamenlijke Paasviering op school.
Het goede doel waarvoor wij de vastenactie en de Fancy Fair houden,
is de sociale werkplaats Fajikunda in Gambia.
De vastenactie is deze week van start gegaan en de leerlingen hebben inmiddels hun vastendoosje
meegenomen naar huis. Ook groep 8 is gestart met de voorbereiding voor de Fancy Fair.
Deze jaarlijkse Fancy Fair is op dinsdagmiddag 9 april van 13.30 – 14.30 uur.
De Paasviering vindt plaats op donderdagochtend 18 april. Na de Paasviering is er voor de leerlingen een
gezamenlijke broodmaaltijd in de klas.

Aanpassing huisvesting
Wij zijn blij dat wij een positief bericht hebben ontvangen op ons verzoek aan het werk te kunnen gaan met het
aanpassen van de groepslokalen en directiekantoor. Wij gaan de vloerbedekking vervangen en de muren
worden ingeschilderd. De komende tijd zullen wij ons gaan buigen over welke kleuren ervoor kunnen gaan
zorgen dat er een warme en vrolijk uitstraling voelbaar en zichtbaar gaat worden. De werkzaamheden gaan
plaatsvinden in de zomervakantie. Ook zullen wij in elk groepslokaal de kasten gaan vervangen.
Wij kijken uit naar het resultaat en houden u graag op de hoogte

Veiligheid schoolbuurtplein
Gisteren hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe hoofgdagent van Losser, mevrouw Hetty Zooneveld en de
wijkagent, mevrouw Angelique Bosman. Samen hebben wij gesproken over hoe wij als school, buurt en
gemeente zorg kunnen dragen voor de veiligheid op en rond ons openbaar schoolbuurtplein. Samen zijn wij
immers aan zet in het nemen van onze verantwoordlijkheid hierin. Onder schooltijd en na schooltijd. De
komende tijd zal ons schoolbuurtplein structureel worden opgenomen in het patrouilleschema van de
wijkagenten.

Centrale Eindtoets basisonderwijs 2019
Deze toets zal worden afgenomen op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april.
Wij wensen alle leerlingen van onze groep 8 veel succes bij het maken van deze Eindtoets.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Binnenkort gaan wij weer bezig met de invulling van de formatie voor het schooljaar 2019-2020. Het is voor ons
fijn te weten hoeveel leerlingen het komend schooljaar op onze basisschool zullen instromen. Wij willen u dan
ook vriendelijk vragen om uw kind dat in het komende schooljaar vier jaar wordt in aan te melden. Mocht u
ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en belangstelling hebben voor onze basisschool? Zou u hen
dan vriendelijk willen vragen om contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak?

Personeel
Juf Brigitte Postel heeft enkele weken geleden besloten tijd te nemen om haar balans te hervinden. Wij zijn blij
dat de vervanging tot aan nu mogelijk is gemaakt doordat er vanuit het moiliteitscentrum en collega’s mee is
gedacht en gewerkt. Hierdoor hebben wij ervoor kunnne zorgen dat de leerlingen van groep 4/5 naar school
konden blijven gaan. Tot aan de Meivakantie zal Juf Jolien Reimerink op de maandag tot en met donderdag in
groep 4/5 werken en juf Gina op de vrijdag. Wij wensen juf Brigitte rust en veel sterkte voor de komende
weken.

Afscheid
Vrijdag 29 maart zijn Luuk Zwerink, Yindee en Sandee Kemerink op Schiphorst voor het laatst bij ons op school.
Zij gaan per 1 april starten op hun nieuwe basisschool. Wij gaan jullie zeker missen!
Luuk, Yindee en Sandee veel succes en plezier gewenst van ons allemaal!

Leerlingenraad
Sandee Kemerink op Schiphorst zat vanuit groep 4/6 in onze leerlingenraad. Nu zij gaat verhuizen komt haar
plaats in de leerlingenraad weer vrij. Inmiddels is er in groep 4/6 al besproken wie Sandee zal gaan opvolgen.
Lynn Zanderink heeft al een beetje meegelopen met Sandee om te kijken en horen hoe de leerlingenraad
werkt. Lynn, fijn dat je namens groep 4/6 in de leerlingenraad komt. Wij wensen jou veel plezier!
En Sandee, dankje wel hoe jij jou hebt ingezet voor jouw groep en onze basisschool en hebt meegewerkt in de
leerlingenraad!

Schaaktournooi
Op zaterdag 23 maart hebben Annabel van Dinter, Mika Heitbaum, Noud Stegge, Thijs Vischer en
Tara Holst onze school vertegenwoordigd op het Overijssels schaakkampioenschap. Er was dit jaar een hoge
opkomst aan teams die meestreden. Onze 5 leerlingen hebben een 16e plaats behaald. Knap gedaan! Ook dit
jaar werden onze schakers weer begeleid door Gerhard Poorthuis, die hier de nodige tijd en energie in heeft
gestopt. Gerhard, heel erg bedankt hiervoor.

Culturele activiteiten
Dit schooljaar gaat groep 1 weer het Kabouterpad Lente lopen. De leerlingen mogen bij de
verschillende kabouters allerlei leuke en leerzame opdrachten doen. De kabouters staan
verspreid door het bos en de leerlingen gaan in groepjes en onder begeleiding op zoek naar de
kabouters. Het Kabouterpad is op woensdag 10 april bij de Judithhoeve in Losser. Dit alles wordt
georganiseerd door Natuurmomenten.

Koningsspelen 2019
Vrijdag 12 april a.s. vinden de jaarlijkse koningsspelen plaats. Voor de groepen 5 tot en met 8 is dit jaar een
andere opzet gekozen. Zij gaan ’s ochtends direct richting de sportvelden van AJC’96. Er wordt samen met de
aanwezige basisscholen gestart met het Koningslied en dans. Daarna vgaan de leerlingen acteif bezig met een
aantal clinics en het spelen van diverse spellen. Voor deze opzet hebben wij de ‘sportieve’samenwerking
gezocht met basisschool De Wegwijzer. De clinics en spellen zullen de gehele schooldag plaatsvinden.
De groepen 1 tot en met 4 starten ’s ochtends met het ‘Koningsontbijt’. Vervolgens zullen zij in onze school
gezamenlijk het Koningslied ‘Pasapas’ gaan zingen en dansen. Na deze dans zullen zij rondom de school met
een spellencircuit bezig gaan.. Groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij. Groep 3 en 4 zullen in de middag een
programma met hun eigen groep hebben.

Vanuit de OR: informatie over de ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de Ouderraad (hierna OR) aan alle ouders om een ouderbijdrage te betalen. Van die
ouderbijdrage betaalt de OR de kosten van het schoolreisje, het kamp van groep 8, carnaval, het
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Koningsspelen en meer. Het bedrag is €36,- voor kinderen die voor 1 januari

zijn ingestroomd en €18,- voor kinderen die na 1 januari instromen. Met dank aan de vaders die oud papier
inzamelen voor de Veldzijde en daarmee een deel van de kosten dekt, kan de OR de ouderbijdrage zo laag
mogelijk houden. Het hele bedrag komt uiteraard ook ten goede van de kinderen.
Er zijn verschillende manieren om dit bedrag te betalen:
 U maakt het bedrag jaarlijks zelf over op Stichting Ouderraad Basisschool Veldzijde met IBAN nummer
NL80 RABO 0337 3337 69.
 U machtigt de OR om het bedrag jaarlijks af te schrijven totdat jouw kind van school gaat. Let op! Een
machtiging is geldig per kind. Als je eerder een machtiging voor een ouder kind hebt afgegeven, is dit niet
vanzelfsprekend geldig voor de daarop volgende kinderen. Daar moet dan een nieuw
machtigingsformulier voor worden ingevuld. Dit formulier kun je bij de leerkracht halen of via de link te
downloaden van de website.
Hebt u de ouderbijdrage van het schooljaar 2018/2019 nog niet betaald? Wilt u dit dan alsnog doen door het
over te maken of een machtiging af te geven? Alvast hartelijk dank namens alle kinderen.

Uitnodiging voor leerlingen 8
JP SIRKELSLAG 2019
Op donderdagmorgen 16 mei doen we met groep acht mee met JP Sirkelslag.
Acht groepen acht in de Parochie Maria Vlucht spelen om de hoofdprijs: een klassenfeest. Met dit spel wordt
aan een thema gewerkt. Het thema van 2019 is SPOORZOEKEN.
JP Sirkelslag wordt gespeeld tussen 8.30 u. en 11.45.u. Er is een grote
groepsopdracht en een groot aantal korte gezellige spelletjes voor kleine
groepjes, die achter elkaar moeten worden uitgevoerd. Het is niet alleen
belangrijk om zoveel mogelijk punten te verdienen voor je groep, ook de
totale eindtijd is belangrijk. In het laatste spel wordt door de hele groep
samen een slagzin gezocht en gekocht van de verdiende punten. Deze
wordt samen met de eindtijd doorgebeld naar de centrale jury ergens in
de parochie. In een van de spellen wordt elke groep met een whatsapp
gekoppeld aan een andere deelnemende groep.
De jury bestaat uit twee ouders namens het jongerenpastoraat. Zij
beoordelen elk spel en noteren de punten.
Met dit spel probeert het jongerenpastoraat in de Parochie Maria Vlucht
aan alle kinderen te laten zien hoe leuk, gezellig en actueel het is om samen te spelen en samen te werken. Het
jongerenpastoraat organiseert ongeveer zes boeiende, leuke, gezellige en sportieve activiteiten voor 12
plussers. Wil je er meer over weten kijk dan naar de verslagen op www.mariavlucht.nl/jeugd of neem contact
op met Ans te Lintelo, ans.telintelo@mariavlucht.nl, of 06 30958689 Groep 8, veel succes!

Maandplanning april
Woensdag

3 april

13.00uur Schoolvoetbal groep 8

Donderdag

4 april

Theoretisch Verkeersexamen groep 7

Vrijdag

5 april

Meester Teun jarig!

Dinsdag

9 april

MR

Donderdag

11 april

Leerlingen groep 1 ’s middags vrij i.v.m. deelname Koningsspelen

Vrijdag

12 april

Koningsspelen groep 1-8

Maandag

15 april

Leerlingenraad

Donderdag

18 april

Witte Donderdag

Vrijdag

19 april

Goede Vrijdag

Zondag

21 april

Eerste Paasdag

Maandag

22 april

Tweede Paasdag

Meivakantie

maandag 22 april tot en met vrijdag 3 april

Maandag

6 mei

Wij beginnen weer!

Wij wensen u samen met uw gezin fijne Paasdagen en een ontspannende Meivakantie!
Met vriendelijke groet,
mede namens onze collega’s van basisschool Veldzijde
Brigitta van Zon
Maike Koch

