Nieuwsbrief juni 2019

Uitnodiging klankbordavond
Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een klankbordavond op donderdag 6 juni n.a.v. de door u
ingevulde oudertevredenheidslijst. Na de inloop ( 19.15 uur ) met koffie en thee starten wij om 19.30uur. De
avond zal ongeveer duren tot 21.00uur.
Op deze klankbordavond willen wij graag naar u luisteren en met elkaar in gesprek gaan over een aantal
onderwerpen uit de tevredenheidslijst waarover u als ouders minder tevreden bent. Graag horen wij hier meer
over. Dit willen wij meenemen in ons nieuwe schoolplan voor 2019-2023 en de daarop af te stemmen
jaarplannen.
Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn:
 Leerstofaanbod( creatieve vorming, aanbod andere culturen)
 Afstemming (differentiatie op basis van instrucitieniveau en onderwijsbehoeften van leerlingen)
 Kwaliteitszorg (ouderbetrokkenheid, toetsresultaten bespreken met ouders/leerlingen, volgen van
leerlingen)
 Actieve en zelfstandige rol leerlingen
 Zorg en begeleiding ( omgaan met leer-en gedragsproblemen, pesten, advisering vervolgonderwijs)
Hebt u tijd en interesse?
Geef u dan op via veldzijde@skolo.nl voor donderdag 6 juni a.s.!
Wij stellen het zeer op prijs dat u aan deze avond wilt deelnemen en zien hierin een mooie kans om samen
met passie ons onderwijs verder te ontwikkelen.

Groepsindeling 2019-2020
Ieder schooljaar worden er in de maanden mei en juni de groepsindelingen gereed gemaakt voor het komende
schooljaar. Op basis van de nieuwe aanmeldingen van leerlingen en de beschikbare financiële middelen wordt
getracht een zo evenwichtig mogelijke verdeling te maken.
Vorig schooljaar zijn wij gestart met twee combinatiegroepen: groep 4/5 en groep 4/6. Twee groepen die dit
jaar met hun juffen hebben laten zien dat er door samenwerken, samenleren en er samen voor willen gaan

veel mogelijk is! Wij zien nu leerlingen en juffen die enthousiast in hun groep aan het werk zijn, veel bereikt
hebben en samen genieten. Iets waar zij trots op mogen zijn! En een ervaring die wij voor het komende
schooljaar zeker mee gaan nemen.
Wij hebben minder nieuwe leerlingen aangemeld gekegen dan het aantal leerlingen dat onze basisschool gaat
verlaten. Dit houdt in dat wij voor de ruimte die ontstaat doordat juf Jolien Tabois ons gaat verlaten geen
nieuwe leerkracht kunnen gaan benoemen. Aan ons de opdracht en de uitdaging in het vinden van passende
mogelijkheden om kansrijke combinatiegroepen te realiseren. De wachting is dat wij medio juni u nader
kunnen informeren over de groepsindeling 2019-2020.

Afname citotoetsen en vragenlijst sociale veiligheid
Op woensdag 8 mei hebben wij de uitslag ontvangen van de Centrale Eindtoets van Cito die groep 8 medio april
heeft gemaakt. De standaardscores van de leerlingen sluiten aan bij de gegeven adviezen voor de verschillende
uitstroomperspectieven.
Inmiddels zijn voor het volgen van de sociale emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid de
leerlingenvragenlijsten (groep 5 t/m 8) en lerarenvragenlijsten afgenomen (groep 1 t/m 8). Wij zien in de
resultaten een positieve ontwikkeling in de beleving van de sociale veiligheid en de sociale emotionele
ontwikkeling. Deze resultaten hebben wij afgelopen woensdag met elkaar besproken. Waar nodig zullen
actieplannen worden opgesteld die gekoppeld worden aan de Kanjertraining. Mocht het nodig zijn dan wordt u
hierover door de juf en/of meester geïnformeerd.
Vorige week zijn wij begonnen met de afname van de E-versie van de Cito toetsen in de groepen 1 t/m 7. In de
komende weken zullen de leerlingen voor de verschillende vakgebieden de E-versie van deze toetsen maken.
Wij wensen onze leerlingen veel succes!

Personeel
Afgelopen dinsdag is juf Brigitte kort op school geweest. Het was goed om haar hier weer te zien.
Helaas moeten wij u mededelen dat, hoewel het iets beter gaat met juf Brigitte, het advies is dat zij na de
zomervakantie haar werkzaamheden nog niet kan gaan oppakken. Wij wensen haar alle goeds voor de
komende periode.

Avondvierdaagse 2019
De jaarlijkse avond-wandelvierdaagse in Losser wordt gehouden van dinsdag 11 juni (inhaaldag) tot en met
zaterdag 15 juni. Wij wensen iedereen die gaat meelopen aan deze avondvierdaagse veel succes en plezier!

Verkeersexamen groep 7
Op woensdag 15 mei hebben de leerlingen van groep 7 de route van het
praktisch verkeersexamen afgelegd. Omdat ze op donderdag 4 april allen
het theoretisch examen al hadden behaald, kregen ze allemaal het
verkeersdiploma mee naar huis. Goed gedaan toppers van groep 7!

Schoolreisjes groep 1 t/m 7
En dan is het weer zover….de maand van de jaarlijkse schoolreisjes!
Dit jaar is er door de commissie schoolreisjes hard gewerkt aan een nieuw programma met mooie
bestemmingen. Groep 1 en 2 gaan naar ’t Höfke in Bentelo. Groep 3 gaat naar de Waarbeek in Hengelo.
Groep 4 en 5 naar Avonturenpark in Hellendoorn. Groep 6 en 7 gaan zich ook dit schooljaar vermaken in
Moviepark (Bottrop Duitsland).
Wij hopen op een zonnige en gezellige dag waar wij samen, groot en klein, een overgetelijke dag van gaan
maken!
Graag willen wij bakker Alink in het zonnetje zetten: hij zorgt ervoor dat wij heerlijke broodjes meekrijgen net
zoals wij dat hebben gehad tijdens de paasbrunch. Heel erg bedankt bakker Alink!

Afsluiting thematisch werken groep 1-2-3
De leerlingen van groep 1, 2 en 3 hebben de afgelopen weken met veel enthousiasme gewerkt aan het thema
'Dieren'. Ze willen u heel graag vertellen en laten zien wat ze allemaal ontdekt, geleerd en gemaakt hebben!
Daarom nodigen wij alle ouders/verzorgers uit op donderdag 20 juni, van 14.00-14.30 uur, voor een open huis
in deze groepen. Komt u ook?
Het open huis voor de groepen 4 t/m 8 vindt plaats in juli. Nadere informatie hierover volgt.

Vooraankondiging juffen- en meesterdag
Op verzoek van de leerlingen wordt dit schooljaar op één dag alle verjaardagen van de juffen en meesters
gevierd. De leerlingenraad heeft namens de leerlingen uit groep 4 t/m 8 het voorstel gedaan om op dezelfde
dag als groep 1 t/m3 de verjaardagen vieren hier aan mee te gaan doen:
‘samen feest vieren is beter én gezelliger’!

Nieuws van de Stichting AED Veldzijde Losser
Het AED project bij de katholieke basisschool Veldzijde.
Velen van u hebben die gele AED kast al wel zien hangen, daar aan de muur onder de
overkapping, rechts van de hoofdingang school.
Na een levertijd van enkele maanden is nu de AED voorziening compleet en geregistreerd
bij www.hartslagnu.nl
Deze 'Buurt AED' is voorzien van een baby-/kindersleutel en daarmee ook geschikt voor kinderen
onder de 8 jaar of lichter dan 25 kg.
Al 16 personen, uit onze wijk, volgden een Reanimatie- AED cursus met de toezegging zich aan te melden bij
het oproepsysteem 'HartslagNu.'
Bij een hartstilstand in de buurt ontvangen zij via de meldkamer 112 een oproep voor: ga naar adres voor
reanimatie of haal een AED en ga naar adres.

Dankzij voldoende donaties, in en rondom de wijk Veldzijde, de ontvangen subsidies van de ‘Stichting
Lossers Hart’ en van de ‘Dorpsraad Losser,’ heeft de AED stichting met haar werkgroep dit kunnen
waarmaken. Maar ook dankzij de medewerking en ondersteuning van het SKOLO bestuur, de directie
en het personeel van de R.K. basisschool Veldzijde. We hopen dat dit zo blijft
Dan nog even dit:
In overleg met Brigitta van Zon vragen we u, met enige nadruk, geen fietsen te plaatsen voor de
AED-kast.
Het blijft niet bij deze éne AED. Inmiddels zijn er ook AED werkgroepen actief voor Veldzijde Noord
en de omgeving van de Molenstraat/ Sportlaan/Hofstraat/Meidoornstraat. Daarover t.z.t. meer.

Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
053-5384393 of bestuur@aedveldzijdelosser.nl
Met vriendelijke groet,
Harry Wilke
Voorzitter Stichting AED Veldzijde Losser.

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Graag wil ik me voorstellen. Sinds kort heb ik de met veel plezier taken van mijn
voormalige collega Annemarie de Jong overgenomen betreffende het (school)
maatschappelijk werk. Ik ben verbonden aan de afdeling WIJ ( werk en inkomen,
jeugd en zorg) vanuit de gemeente Losser aan verschillende scholen binnen
Losser.
Van oudsher ben ik opgeleid en heb vele jaren gewerkt als verpleegkundige in het
ziekenhuis en de thuiszorg. Mijn carrière switch richting het maatschappelijk werk
enkele jaren terug was een mooie stap om ook op een andere manier mensen te
kunnen ondersteunen (jong en oud) op allerlei gebieden. Ik doe dit dan ook met
heel veel plezier! Van harte hoop ik dat ik op de scholen ouders (gezin), kinderen
en leerkrachten kan ondersteunen. Dit door in gesprek te gaan, mee te denken en
samen te werken. Dit kan van alles zijn; bijv. zaken rondom opvoeding, wegwijzen
binnen zorg, relatie, of meedenken (wegwijzen) rondom financiën bijv. Heel
belangrijk vind ik openheid en vertrouwen in mijn werk tussen mensen met daar tegenover de privacy en
respect.
Op Veldzijde ben ik in de even weken in principe op de dinsdagochtend tussen 8.15 en 10.15 te bereiken
(inloop). Daarnaast mogen ouders mij ook bellen (0634359654) of mailen naar m.torn@losser.nl voor vragen of
een het maken van een afspraak. Tot dan!
Hartelijke groet,
Monique Torn

Maandplanning
Dinsdag

4 juni

Juf Brigitta s middags afwezig i.v.m. studiemiddag Cupella
(werkverdeling)

Donderdag

6 juni

Klankbordavond voor ouders
Inloop 19.15 uur
Start 19.30uur

Zondag

9 juni

1e Pinksterdag

Maandag

10 juni

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij

Dinsdag

11 juni

Studiedag
Alle leerlingen vrij!
Inhaaldag Avondvierdaagse
MR-vergadering

Woensdag

12 juni

Avondvierdaagse

Donderdag

13 juni

Avondvierdaagse

Vrijdag

14 juni

Avondvierdaagse

Zaterdag

15 juni

Afsluiting Avondvierdaagse

Zondag

16 juni

Vaderdag

Maandag

17 juni

Schoonmaakavond groep 1 t/m 8

Woensdag

19 juni

Oud papier

Donderdag

20 juni

14.00uur Open huis groep 1-2-3
15.00uur Bouwoverleg

Maandag

24 juni

Juf Clementine jarig!

Dinsdag

25 juni

20.00uur OR-vergadering

Woensdag

26 juni

Rapport mee

Donderdag
Vrijdag

27 juni
28 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Sportdag groep

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

