
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2019 

Startgesprekken 2019 

Dit schooljaar zijn wij voor de eerste keer begonnen met het houden van 10-minuten gesprekken in de vorm 

van startgesprekken. Deze staan in teken van het samen willen werken aan het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid. Tijdens deze startgesprekken bent u aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst in 

gesprek gegaan met de juf en/of meester van uw kind(eren). Hierdoor kon u de  juf en meester informeren 

over uw kind (eren). Zowel de reacties tijdens de avonden als die uit de reeds ontvangen waarderingen uit de 

enqûete zijn positief! Reden voor ons om volgend schooljaar deze startgesprekken opnieuw te gaan houden. 

Mocht u nog geen tijd hebben kunnen vinden de enqûete in te vullen, dan kunt dit alsnog doen: graag zelfs! Dit 

kan tot en met woensdag 2 oktober. 

Een terugkoppeling volgt in de nieuwsbrief van november en wij zullen deze tevens meenemen naar de MR. 

 

Stand van zaken AVG/IPB 

Bij de start van het schooljaar heeft u een brief mogen ontvangen met betrekking tot het juist handelen en 

informeren met betrekking tot de AVG/IBP. Helaas hebben wij nog steeds niet van iedereen een getekend 

exemplaar mogen terug ontvangen. 

Wilt u deze alsnog inleveren bij de juf of meester van uw kind? Wij kunnen dan starten het overzicht per groep 

te gaan aanpassen. Dank alvast voor uw medewerking! 

 

Kinderboekenweek 2019 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!”. Reizen op allerlei manieren staat hier centraal. 
Van reizen naar de ruimte als astronaut tot op het skateboard naar school. Auto’s, treinen, vliegtuigen, 
fietsen... Maar ook reizen met een raket, of een cruiseschip! In een boek kun je alle kanten op via allerlei 
voertuigen. 

  



 

Wat gaan wij doen in deze Kinderboekenweek? 

De leerlingen mogen donderdag 3 oktober  een versierde fiets meenemen t.b.v. de Kinderboekenweek. 

Hiermee wordt een klein parcours gereden op het plein van school. Aansluitend is er in de grote hal de officiële 

opening van de Kinderboekenweek om 8.45 uur. 

 

Er is een programma opgesteld van 3 t/m 13 oktober voor alle groepen, waarbij veel wordt (voor-)gelezen en 

creatief en ontdekkend wordt gewerkt aan verschillende manieren van vervoer en reizen. De werkstukken die 

hierdoor ontstaan laten wij zien tijdens de inloop van 17 oktober a.s. 

 

De Kinderboekenweek wordt afgesloten op donderdagmiddag 17 oktober 2019. Er is een vrije inloop van 16.00 

uur tot 17.00 uur voor ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen. 

 

Vrijdag 11 oktober wordt voor de groepen 5/6 en 7/8 de Nationale voorleeswedstrijd gehouden. Wij zijn blij 

dat wij Mieke Buursink, leesconsulent van de Bieb bereid hebben gevonden om deel te nemen in het jurypanel. 

TIP: Boekhandel Bruna heeft dit jaar weer een mooie actie. Koop je van 2 t/m 13 oktober 2019 een boek bij 

Bruna. Dan kun je de kassabon inleveren bij de juf of meester. Van alle ingezamelde kassabonnen mag onze 

school voor 20% gratis boeken uitzoeken bij Bruna.  

 

Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is heel belangrijk om kinderen te 

stimuleren in het vrij lezen: op school én thuis! 

Kinderboekenweekgeschenk 2019 
Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef Anna Woltz 
het boek “Haaientanden”. 

Omdat de Kinderboekenweek dit jaar 65 jaar is, viert de 

bieb in Losser dit met een speurtocht in de bibliotheek. 

In het boek 'Haaientanden' probeert Atlanta van elf in 

24 uur rond het IJsselmeer te fietsen. Opgeven kan niet, 

dan gaat alles mis. Wanneer ze net begonnen is knalt ze 

keihard tegen de fiets van Finley op. Hij is even oud als 

Atlanta en in zijn zak heeft hij een zakje met twee 

haaientanden. Deze haaientanden staan voor geluk en 

vriendschap. 

 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn in de bibliotheek Losser Kinderboekenweekgeschenken verstopt met 

daaraan vast een zakje met échte haaientanden!  

Wie is de beste speurder van Losser en weet deze Haaientanden te vinden? Je kunt speuren in de bieb vanaf 2 

oktober! 

Prentenboek 
Het prentenboek van de Kinderboekenweek is dit jaar “André, het astronautje op zoek 
naar Laika”. Dit prentenboek is door André Kuipers geschreven en Natascha Stenvert 
heeft het geïllustreerd. 

Kinderboekenlied Reis mee: https://youtu.be/Agy0kqdMBDEip:  

 

https://youtu.be/Agy0kqdMBDE


 

Leerlingenraad 2019-2020 

Onze leerlingenraad heeft de eerste vergadering inmiddels gehad. Het verslag van deze vergadering kunt u 

vinden op onze website. De poster waarop zij laten weten waar zij dit schooljaar voor willen gaan, hangt bij 

elke ingang van onze basisschool en is tevens op onze website geplaatst. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, zullen de leerlingen zich hieronder verder aan u voorstellen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Maandag 30 september start Djielena Heleenders bij ons op school in groep 4. 

Wij wensen haar veel plezier en succes op Veldzijde! 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Thomas Groeneveld, 25 jaar en woon in Denekamp. Zelf heb ik 

altijd volleybal gespeeld, maar ben momenteel bezig met fitnessen. Naast 

het sporten vind ik het erg leuk om te lezen, films/series kijken, wandelen 

of creatief bezig te zijn met het ontwerpen van nieuwe beweegactiviteiten.  

 

Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als gymdocent, rondom Enschede, 

via de stichting Consent. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar 

zal ik starten als combinatiefunctionaris in Losser en Overdinkel. 

 

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en het plezier in bewegen naar 

voren te laten komen! Hopelijk maken we er samen een gezellige en 

leerzame tijd van. Mochten jullie vragen voor mij hebben, neem gerust 

contact met mij op.  

 

Tot snel! 

HOI! ik ben Fem Onland, en zit in groep 7. Ik ben 9 jaar. Mij leek het erg leuk 

om in de leerlingenraad te zitten. Overleggen, samenwerken, en lekker 

creatief zijn.  Geweldig, dacht en denk ik. ik ben ook nog gekozen ook! Nu 

mag ik meedenken met de school. heel erg leuk! En ik ben ook nog Inval-

Voorzitter geworden. 

Ik heb super veel zin in schooljaar 2019-2020! 

Hai, ik ben Jade Notkamp. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7. 
Ik wou in de leerlingenraad omdat ik graag mee wil denken met de 

school, en het samenwerken met anderen erg leuk vindt. 



 

 
 

 
 Ik ben Jolijn Bruinink, ik kom uit Losser en ben 15 jaar en zit op het Twents 

Carmel College aan de Potskampstraat in Oldenzaal. Daar volg ik de richting 

zorg & welzijn. Ik zit nu in mijn examenjaar en moet een stage lopen. Elke 

donderdag van september t/m december ben ik daarom in groep 3. Ik heb 

voor basisschool Veldzijde gekozen omdat ik van meerdere mensen heb 

gehoord dat dit een fijne en leuke school is en dat is zeker waar. Na het 

behalen van mijn diploma wil ik de opleiding onderwijsassistent gaan doen. 

Deze opleiding gaat denk ik goed bij mij passen omdat het leuk vind om met 

kinderen bezig te zijn, en kinderen wat te leren. Ik ben ook erg graag creatief 

bezig. 

Ik verwacht dat ik het hier erg naar mijn zin zal hebben de komende periode.  

 
 

 

 

Hallo ik ben Quenten Velders. Ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Losser. Ik doe de 

opleiding onderwijsassistent op het ROC in Almelo. Ik loop elke woensdag en 

donderdag stage in groep 4 van Veldzijde. Ik heb deze opleiding gekozen omdat 

ik al sinds ik klein ben een leraar wou worden, ik vind het leuk om te zien hoe 

kinderen dingen leren van mij en zich in loop van tijd ontwikkelen. Na deze 3-

jarige opleiding ga ik nog de PABO doen op het Saxion in Enschede. Ik heb 

Veldzijde gekozen omdat ik niet op mijn eigen basisschool wou stage lopen. Ik 

had veel leuke en goede verhalen gehoord van de school en had op mijn stage 

formulier ingevuld dat ik een voorkeur had voor de Veldzijde. 

 

 

 
  

Kinderpostzegelactie groep 7 

Dit jaar doet groep 7 van onze school weer mee aan de kinderpostzegelactie. Er wordt geld ingezameld voor 

8500 kinderen in de daklozen-en vrouwenopvang. Er is ook nu weer gekozen om geld in te zamelen voor een 

lokaal doel. Het lokale doel is dit jaar bij ons op Veldzijde; om geld in te zamelen voor ons Super-buurt-

schoolplein. Het is al gebleken dat het een mooie ontmoetingsplaats is voor alle kinderen uit Losser en er wordt 

al volop gespeeld. Ouders, opa’s en oma’s komen graag even mee om samen te genieten van de spelende 

kinderen. Op dit moment is in de herinrichting van het super-buurt-schoolplein al een mooie stap gezet, maar 

graag zouden wij dit voortzetten met nog enkele andere extra dingen voor de kinderen waar ze kunnen 

bewegen en samen spelen. Een mooi doel waar de leerlingen van groep 7 zich fanatiek voor inzetten! 

 

  



 

Fitclinic 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik ben Lieke Boeijink, kinderfysiotherapeute bij FITclinic.  Ik ben begin 

september gestart met therapie op Veldzijde. Ik help kinderen die moeite 

hebben met fijne motoriek en schrijven. Buiten deze hulpvragen behandel 

ik uiteenlopende klachten in de leeftijd van 0-18 jaar en doe dit met veel 

plezier. 

Naast de Veldzijde werk ik ook op de Martinus en de Windroos in 

Oldenzaal. Ook ben ik in Losser en Oldenzaal op de praktijk aan het werk. 

 

Een keer kennismaken? 

Willen jullie een keer kennismaken of hebben jullie een vraag? Jullie 

kunnen mij bereiken op T. 053 436 67 77. Mailen kan ook naar: 

l.boeijink@fitclinic.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieke Boeijink 

 

 

Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. KIDSclinic is 

een onderdeel van FITclinic therapie. 

 

 

Vanuit de ouderrraad 

Donkere dagen, veiligheidshesjes 

Tijdens schoolactiviteiten is het dragen van de veiligheidshesjes door leerlingen een bekend beeld. Daarbuiten 
nog niet en dat willen de verkeersouders van de Losserse basisscholen graag veranderen. Daarom zijn we een 
Veiligheidscampagne gestart als reactie op de toename van het aantal kinderen, dat betrokken is bij 
verkeersongevallen. Veldzijde ondersteunt dit initiatief en probeert kinderen bewust te maken van hun 
zichtbaarheid.   

Veiligheidshesjes maken wel degelijk het verschil in het verkeer. Zonder hesje is de zichtbaarheid van een 
fietser of voetganger 20 tot 50 meter. Mét een hesje is dat meer dan 200 meter.  

Zeker bij ochtend- of avondschemering, wanneer kinderen op weg naar school of naar huis zijn, zorgen 
veiligheidshesjes voor een enorm verschil in zichtbaarheid. 

Bewustwording van het feit dat jij zelf invloed hebt op hoe zichtbaar je bent in het verkeer, is een belangrijk 
onderdeel van de campagne. Niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor de ouders. Het gebruik van de 
hesjes moet een automatisme worden. We hopen van harte dat dit op Veldzijde ook gaat lukken en 
vertrouwen op uw medewerking! 

  

mailto:l.boeijink@fitclinic.nl
http://www.kidsclinic.nl/


 

 

Cultuureducatie 

Groep 8 : RISK FACTORY op 31 oktober 2019 

Wat gaan wij doen? 

Wij komen om 9:15 uur aan bij De Risk Factory Twente. 

Hier doorlopen en spelen de leerlingen een Serious Game: de ‘Game of Heroes’. In deze game worden de 

leerlingen  geprikkeld tot het spelen van uitdagende en leerzame minigames welke een relatie hebben met de 

verschillende veiligheidsaspecten in de Risk Factory Twente. Tot slot worden ze gevraagd zelf als 

veiligheidsambassadeur op te treden door verschillende opdrachten uit te voeren in hun eigen leefomgeving 

Het vervoer heen en terug wordt per bus geregeld. Wij kijken er samen met onze leerlingen naar uit! 

 
Voorstelling groepen 3 en 4: “Het Bangedierenbos” 
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 heeft de Stichting Culturele Basisvorming een mooie voorstelling 

gevonden: “Het Bangedierenbos” naar een verhaal van Willem Wilmink, met muziek van Harry Bannink, 

uitgevoerd door theater Sonnevanck uit Enschede. 

Het is een sprookjesachtige en muzikale voorstelling voor iedereen die wel eens bang is om bang te zijn. 

De voorstelling wordt gespeeld in 't Kulturhus in Losser. Wij gaan deze 

voorstelling bezoeken op vrijdag 18 oktober om 12.30 uur. 

Lena wil leren nooit niet nergens bang voor te zijn. Op een dag loopt ze per 

ongeluk Het Bangedierenbos in. Alle dieren die daar wonen zijn bang voor De 

Grote Gevaren, ook al hebben ze die nog nooit gezien. Lena besluit de dieren te 

helpen. Ze gooit haar eigen angsten overboord en gaat op zoek naar De Grote 

Gevaren. Zijn die eigenlijk wel zo eng als de dieren denken? Lukt het Lena om 

de dieren voor eens en voor altijd van hun angst te verlossen? 

 

 

Eerste Communie 2020 

Opgave Eerste heilige Communie 

De weken na de herfstvakantie bezoekt pastor Carla Berbée een aantal groepen vier van katholieke 

basisscholen in Losser, Lonneker en Overdinkel om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste 

heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor 

de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via de mail 

communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17 november. 

Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat. De startavonden voor de 

ouders vinden plaats op maandagavond 20 januari in Losser, op donderdagavond 16 januari in Lonneker en 

op wpensdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl 

onder ‘sacramenten’. Glanerbrug volgt dit jaar een eigen traject binnen de parochie. We zien ernaar uit onze 

kinderen een mooie geloofservaring mee te geven. 

 

Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht, 

pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée 
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Herfstvakantie 

Aangezien er geen nieuwsbrief meer uitgaat voor de herfstvakantie, wensen wij u bij deze alvast een fijne 

herfstvakantie met uw gezin! 

 

 

 

Maandplanning oktober 

Donderdag  3 oktober Start Kinderboekenweek 2019: “Op reis’ 

Vrijdag  4 oktober Dierendag! 

Maandag  7 oktober Dag van de leraar 

GMR (20.00uur) 

Dinsdag  8 oktober Juf Anouk Harleman afwezig i.v.m. Kanjertraining Almere 

Woensdag  9 oktober Brigitta van Zon afwezig i.v.m. masteropleiding 

Donderdag 10 oktober Brigitta van Zon afwezig i.v.m. Kanjertraining directie 

Vrijdag 11 oktober Voorleeswedstrijd 

Dinsdag 15 oktober Projectgroep Superschoolbuurtplein (20.00uur) 

Woensdag 16 oktober Studievergadering ( 13.00uur-16.15uur) 
Oud papier 

Donderdag 17 oktober 
 

Afsluiting Kinderboekenweek   
Open huis ( 16.00uur-17.00uur) 
 

Vrijdag  18 oktober Kabouterpad groep 2 
 

Maandag t/m 
vrijdag 

21 oktober- 
25 oktober 
 

Herfstvakantie! 

Dinsdag 29 oktober Ouderraad  (20.00uur) 

Woensdag 30 oktober Risk Factory groep 8 

Woensdag 30 oktober Luizencontrole 

Woensdag  30 oktober Brigitta van Zon afwezig i.v.m. masteropleiding 

Donderdag 31 oktober  Halloween 

 

 

 

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

 

Brigitta van Zon   

Gina Bode 


