
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Nieuwsbrief mei 2019 

 Opening schoolbuurtplein 

Na precies een jaar van hard werken is op vrijdagmiddag 29 maart ons 

vernieuwde schoolbuurtplein op feestelijke wijze geopend. Opgeknapt voor 

school én buurt..van grijs en gesloten naar kleurrijk en open! 

Onder toezicht van de vele aanwezigen hebben onze leerlingen Siem van der 

Woning (groep1) en Merle Elferink (groep 8), samen met Nick Hengelman, een 

van de drie keepers van FCTwente, het schoolplein officieel geopend. Een 

gezellige, bruisende middag waarbij veel leerlingen, ouders, genodigden en 

buurtbewoners aanwezig waren. Een fantastische ervaring om dit zo samen te 

kunnen vieren! 

Wij willen iedereen, die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor ons schoolbuurtplein enorm 

bedanken! Op naar de volgende fase! 

 

Onderwijskundige ontwikkeling 

Technisch lezen 

In kader van het verbeteren van ons technisch leesonderwijs is dit jaar in groep 3 gestart met de nieuwe 

aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Wij merken dat deze voor een impuls zorgt voor de kwaliteit van ons 

leesonderwijs in groep 3. De thema’s en materialen spreken leerlingen en hun juffen meer dan aan. Wij zien 

stralende leerlingen en juffen die genieten van het werken met Lijn 3! Het thematisch werken sluit weer mooi 

aan op de wijze van werken in de groepen 1 en2. 

Groep 4 heeft dit schooljaar een start gemaakt, als pilot, met de nog nieuw uit te brengen methode Karakter. 

Eveneens van uitgeverij Malmberg.Een methode die mooi aansluit op Lijn 3. Ons streven is een doorgaande 

leerlijn voor lezen te creëren. Deze methode is goed opgebouwd en biedt veel structuur en uitdaging om 

leerling met plezier zich verder te laten ontwikkelen in technisch lezen. De leerlingen van groep 4 en hun juffen 

reageren eveneens met veel enthousiasme over het gebruik.Inmiddels heeft Malmberg ook voor groep 5-8 de 

materialen uitgebracht om uitgeprobeerd te worden. De groep 5 en 6 proberen nu Karakter uit.  



 

 

Tijdens de plenaire vergadering in juni zullen wij als team een defintief besluit gaan nemen over de aanschaf 

van een nieuwe leesmethode voor groep 4-6. 

 

Ontwikkelingsgericht werken 

De groepen 1 en 2 zijn eveneens in ontwikkelling! Dit schooljaar is er gestart met het werken op basis van het 

gedachtegoed van ontwikkelingsgericht werken. Vanuit een thema wordt  ingezet op het ontwikkelen vanuit 

doelen. Dit vindt plaats door middel van  betekenisvol spel in de hoeken. De juffen spelen hetgeen 

ontwikkeld/geleerd gaat worden voor. Door het naspelen maken de leerlingen zich de doelen en vaardigheden 

eigen.Wij worden hierin begeleid door Alice Bekke. 

 In de komende maand gaan de juffen op bezoek naar basisschool de Borgh in Hengelo om hier te kijken hoe er 

wordt vormgegeven aan het ontwikkelingsgericht werken binnen thematisch werken.  

 

Kanjertraining  

De afgelopen periode is in alle groepen gewerkt met de lessen vanuit de Kanjertraining en de bijbehorende 

materialen. Wij merken dat door deze lessen er meer bewustwording ontstaat voor het eigen handelen van 

onze leerlingen en wat dit betekent voor anderen. Ook leerlingen leren zelf stappen te zetten als er iets 

gebeurt dat als niet fijn of veilig wordt ervaren.De kanjeruitgangspunten worden met regelmaat besproken en 

door oefeningen eigen gemaakt.Hierbij is de kanjertaal een mooie, herkenbare waarde. Inmiddels heeft u de 

ansichtkaart ontvangen met daarop info over hoe wij op school bezig zijn zodat u hier thuis op kunt inspelen. 

Uit de leerlingtevredenheidslijsten komt naar voren dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Iets wat wij 

mede door de inzet van de Kanjertraining willen bereiken. 

De komende tijd gaan wij inzetten op het gebruik van kanjertaal tijdens het buitenspelen, naar elkaar als team 

en naar u als ouders. Zo willen wij samen werken aan een positief pedagogisch klimaat in de driehoek              

school-kind-ouder.Wij houden u op de hoogte middels infobrieven per groep en de nieuwsbrieven. 

 

 

Tevredenheidslijsten 2019 

In maart en april zijn de tevredenheidslijsten, vanuit de module WerkenMetKwaliteit uit Parnassys, afgenomen 

op de vijf basisscholen van SKOLO. Deze zijn verstuurd naar ouders, leerlingen uit groep 5-8 en medewerkers. 

Doel is helder te krijgen hoe u, de leerlingen en de medewerkers op elke basisschool  de school en het 

onderwijs ervaren. De resultaten bieden ons kansen om onze kwaliteit in brede zin te verbeteren. 

Wij zijn blij dat velen van u de moeite hebben genomen deze oudervragenlijsten in te vullen (58%)De ouders 

die aan de enquête hebben meegewerkt, geven als eindcijfer voor de Veldzijde een 7,5 waar wij blij mee zijn. 

Alle leerlingen van de groepen 5-8 hebben hun tevredenheidslijsten ingevuld op hun chromebooks. Zij geven 

aan hun basisschool het eindcijfer 8,4! Een hele mooie waardering! Dit geeft ons positieve energie.Van de 15 

verstuurde vragenlijsten naar de medewerkers zijn er 11 afgerond. Als team geven wij een eindcijfer van 7,5. 

Een waardering die hoger ligt dan de vorige afname en waar wij samen ook blij mee zijn.  

Op dit moment zijn wij bezig een verslag te maken van de positieve punten uit elke tevredenheidslijst en de 

verbeterpunten. De resultaten zijn inmiddels besproken in de MR, voorgelegd aan het team en wij zullen 

woensdag 8 mei samen de tevredenheidslijsten bespreken en verder werken aan het verslag. 

Graag willen wij u ouders en onze leerlingen hartelijk danken voor het invullen van de tevredenheidslijsten. 

Aan ons de opdracht ervoor te zorgen dat de onderdelen die door u ouders, onze leerlingenen en medewerkers 

als positief gewaardeerd werden vast te houden en te gaan werken aan de punten die verbetering behoeven. 



 

 

 

Op tijd naar school 

Voor de Meivakantie merkten wij dat het aantal leerlingen dat met regelmaat ’s morgens te laat op school 

komt toeneemt.Het zou fijn zijn dat u na de vakantie er weer voor wilt zorgdragen dat uw kind tijdig op school 

aanwezig is zodat wij met alle leerlingen op tijd kunnen starten. Daarnaast willen wij u vragen om afspraken 

voor de dokter, tandarts, orthodontist of fysiotherapeut zoveel mogelijk na schooltijd, op de woensdagmiddag 

of in de schoolvakantie te plannen.Dank alvast voor uw medewerking! 

 

 

Personeel 

Juf Jolien is bezig zich te oriënteren op een andere baan. Zij zal in de komende periode stage gaan lopen bij 

Greatthings (mulitmediabedrijf) en de Reclamerij. Verder zal zij een korte opleiding gaan volgen op het gebied 

van Creatief design en Dtp. Hierdoor zal juf Jolien de komende periode minder op Veldzijde aanwezig zijn. 

Juf Brigittes herstel gaat niet zo voorspoedig als aanvankelijk werd ingeschat.Tot aan de zomervakantie zal juf 

Brigitte haar werkzaamheden in groep 4/5 niet gaan hervatten. Wij wensen haar alle goeds en rust in het 

hervinden van haar balans. Ondanks het te kort aan invallers binnen het mobiliteitscentrum is het mooi dat juf 

Jolien Meijerink tot aan de zomervakantie kan blijven invallen en bereid is om een dag extra te gaan werken! 

Hieronder stelt zij zich kort aan u voor. 

 

Even voorstellen. 

Mijn naam is Jolien Meijerink, woon in Enschede, ben getrouwd en heb 2 mooie dochters 

van 11 en 10. 

Sinds een aantal weken ben ik voor 4 dagen in de week de juf van groep 4/5. De andere 
dag van de week staat juf Gina voor de groep. Voor de Meivakantie is het bekend 
geworden dat ik de juf van groep 4/5 ben tot aan de zomervakantie. Ik heb er zin in!! 
Wilt u wat weten, heeft u een vraag of wilt u gewoon wat zeggen, kom gerust binnen. De 
deur staat altijd open. 
 
Groeten, 
Juf Jolien Meijerink 
 

 

 

                                                                                                                            

 

Welkom 

De komende maand start Bart Bruggink op onze basisschool, in groep 1. 

Wij wensen Bart samen met zijn ouders heel veel plezier op onze basisschool! 

 

 

 



 

 

Koningsspelen  2019 

Op vrijdag 19 april hebben wij voor de eerste keer Koningsspelen in een nieuwe vorm georganiseerd. Rondom 

Veldzijde waren sportspelletjes voor de groep 1-4. Op sportvelden van AJC waren diverse sportactiviteiten voor 

de groepen 5-8. Op beide locaties waren enthousiaste leerlingen, ouders, leraren , medewerkers van sportclubs 

te zien en te horen.  Voor ieder was het een geslaagde dag waar gezelligheid en genieten de boventoon 

voerde! Het initiatief om dit jaar samen met de Wegwijzer een sportdag te organiseren was een succes en 

zeker voor herhaling vatbaar! Graag willen wij iedereen van harte bedanken die heeft meegewerkt  om van 

Koningsspelen 2019 een succes te maken!  

 

Vastenactie 2019 

Zoasl u weet was dit jaar het goede doel van de Vastenactie voor de stichting Fajikunda, de werkplaats voor 

gehandicapten in Gambia. Initiatiefnemers voor dit doel zijn Hennie en Wennie van der Meer. Zij waren op de 

Fancy Fair van groep 8 aanwezig. Tijdens de paasviering op Witte Donderdag is het fantastische bedrag bekend 

gemaakt dat de Vastenactie en de Fancy Fair heeft opgebracht: € 932, 42!! Mevrouw Annemiek Koel van de 

MOVgroep  was bij de Paasviering aanwezig en zij was heel blij dat dit jaar er vanuit onze basisschool weer zo’n 

mooi bedrag bij elkaar was gebracht. Namens haar nogmaals  heel erg bedankt! 

 

Eerste Communie  

De afgelopen tijd zijn vijf leerlingen van groep 4 druk bezig geweest met hun voorbereiding op de eerste 

Communie. Zondag 12 mei is de om 9.00uur de Eerste Communieviering in de Maria Geboortekerk. 

Wij wensen, Nienke Haamberg, Siem Notkamp, Fien Damhuis, Guus Naafs en Jaymian Smit met hun ouders, 

broertjes en/of  zusjes van harte een mooie viering in de kerk. En voor daarna een fijne en onvergetelijk dag! 

 

Culturele activiteiten 

Flashmob 2019 

Op woensdag 15 mei a.s. vindt de jaarlijkse flashmob weer  plaats op de parkeerplaats voor het Kulturhus van 

Losser. Van alle basisscholen uit Losser en Overdinkel laten leerlingen uit groep 5 en 6 zich om 10.00 uur horen.  

Vanuit onze basisschool doen de leerlingen uit groep 4 ook mee omdat zij deel uitmaken van de groep 4/5 en 

groep 4/6. Juf  Minke (onze muziekjuf) is al druk bezig te oefenen. Mocht u tijd en zin hebben dan bent u van 

harte welkom om te komen kijken en mee te genieten! 

 

Groep 3 : “Hai’t a heurt?” 

Dit is de titel van een project van De Stichting Culturele Basisvorming Losser waarbij de leerlingen van groep 3, 
op school, spelenderwijs meer over vroeger en over het belang van erfgoed leren.  
Het project laat de leerlingen d.m.v. verschillende opdrachten kennis maken met de textielgeschiedenis van de 
Bleek; het thuis weven en het linnen bleken op de Bleek.  
Ter afsluiting van dit project gaan de leerlingen het woensdagmorgen 22 mei zelf “beleven” op de Bleek in 
Losser. Net als vroeger liggen de schortjes, petten en klompen dan voor hen klaar. 
Tip: geef uw kind een paar dikke sokken mee om pijnlijke voeten te voorkomen! Bij regen gaat het bezoek die 
ochtend niet door. 



 

 

 

Aanmelding Vormselproject  Maria Vught schooljaar 2019-2020 

Zondag 30  juni vindt de Start bijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen. Dit zal  

zijn van 13.00 tot 16.00 uur in de pastorie(tuin) van de Mariakerk te Losser. Wij werken met het  

project ‘Vormselkracht’. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse  

wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven  

kunnen vermoeden of ervaren. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de 

parochie.  Kinderen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd 

om mee te doen, maar ook kinderen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt 

ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet katholiek, maar wel  geïnteresseerd zijn. Wie het  

Vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin 

februari 2020 plaats.. Pastor Heus of een collega van hem komt binnenkort in groep 7 en 8 een half uur op 

bezoek om te vertellen over het Vormsel en het project. Voor de ouders van groep 7 en 8: zie bijlage bij deze 

Nieuwsbrie voor mer informatie. 

 

Maandplanning 

Maandag  6 mei Wij zijn weer beginnen na een fijne Meivakantie! 

Dinsdag 7 mei 20.00 uur OR vergadering 

Woensdag 8 mei  Luizencontrole 

9.00uur Overleg onderwijskwaliteit-team (juf José, juf Maike, juf Gina, 

juf Brigitta) in De Lutte 

13.00uur Plenaire teambijeenkomst in De Lutte 

Donderdag 9 mei  Meneer Aloys jarig! 

Zondag  12 mei Moederdag 

9.00uur uur Eerste Heilige Communie 

Woensdag  15 mei Juf Anouk jarig! 

10.00uur Flashmob  

Verkeersquiz groep 7 

Oud papier 

Donderdag 16 mei JP Sirkelslag – groep 8 

Dinsdag 21 mei Pannenkoeken dag – groep 1 en 2 

Groep 8 Legoworkshop Saxion Hogeschool  

Donderdag 23 mei MR vergadering 

Donderdag 30 mei Hemelvaart 

Alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 31 mei Alle leerlingen zijn vrij! 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens collega’s basisschool Veldzijde    

Brigitta van Zon en Maike Koch 


