
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief september 2018 

Start schooljaar 2019-2020 

Wij hopen dat u samen met uw kind(eren) hebt genoten van een fijne en ontspannende vakantie! 

Afgelopen maandag zijn wij onder tropische omstandigheden begonnen aan een nieuw schooljaar.  

Dit jaar hebben wij  onze eerste Kanjerweek geopend met alle leerlingen en juffen/meester en stonden. 

Vandaag was de actie voor het uitdelen van de veiligheidshesjes die door de gemeente beschikbaar worden 

gesteld. Het doel is dat uw kind(eren) onze leerlingen zichtbaarder zijn bij donker weer in het naar en van 

school fietsen of wandelen. Heleen en Henri van ‘Tref-ik’ zorgden voor een gezellige omlijsting. Ook sloten onze 

twee wijkagenten hierbij aan.    

 

 
 

Op onderwijskundig gebied zijn wij deze week gestart met het gebruik en de implementatie van de nieuwe 

rekenmethode WIG 5 in de groepen 3 t/m 7. De leerlingen uit groep 8 werken nog in de versie van Wereld in 

getallen 4 om met een voor hun bekende methode het laatste schooljaar succesvol te kunnen afronden. 

 

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u in kader van de AVG (Algemene Verordeningswet Privacy) de 

brief voor toestemming van beeldmateriaal. Vanmiddag heeft uw kind deze brief en een brief met informatie 

AVG 2019 mee naar huis gebracht. Wilt u het ingevulde formulier bij de groepsleraar van uw kind vóór vrijdag  

6 september inleveren? 



 

 

Mocht er zich een wijziging voordoen in uw NAW (naam-adres-gegevens), dan is het fijn dat u deze doorgeeft 

aan Jan Poorthuis. Wij passen dit dan aan in Parnasssys. Dank voor uw medewerking! 

 

Dit schooljaar gaan wij beginnen met startgesprekken (10 minuten) die de gebruikelijke informatieavonden 

gaan vervangen.  Op maandag 9 en donderdag 12 september worden deze startgesprekken gehouden. U gaat 

dan aan de nieuwe juf(fen)/meester informatie te vertellen over uw kind(eren) die van belang is voor het 

opstarten in de nieuwe groep. Thuis kunt u zich hier op voorbereiden door middel van een vragenlijst die u 

maandag van ons ontvangt. U ontvangt dan eveneens meer informatie over de startgesprekken en de 

uitnodiging voor de startgesprekken. De informatieavonden voor groep 1 (instroom) blijven hezelfde.  

Groepsspecifieke informatie ontvangt u middels de infobladen van elke groep. 

 

Kanjertraining 

In de eerste weken van het schooljaar besteden wij in alle groepen extra veel aandacht aan het pedagogisch 
klimaat. Door middel van kennismakingsspelletjes, vertrouwensoefeningen en het vaststellen van regels en 
afspraken leren leerlingen en leraren elkaar goed kennen en wordt er een veilige sfeer in de klas opgebouwd. 
Als leidraad hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een informatiefolder 
over de Kanjertraining toegevoegd. 
 
In de klassen wordt ook gesproken over de Smileyposter. Deze poster geeft twee soorten gedragingen weer. 
De groene linkerzijde hoe anderen zich voelen als de leerling zichzelf is en rekening houdt met de omgeving. De 
rode rechterzijde hoe anderen zich voelen als de leerling gedrag vertoont waar de omgeving last van heeft. 
Vorig jaar heeft u reeds een ansichtkaart ontvangen met deze Smileyposter erop en een korte uitleg erbij. 
Nieuwe ouders ontvangen deze kaart ook. 
 
Om gedrag uit te beelden, maakt de Kanjertraining gebruik van petten in vier kleuren. In de folder kunt u 
hierover meer informatie vinden. Wij leren de leerlingen dat elke kleur pet zijn eigen kracht heeft. Teveel van 
het één wordt vervelend, dus een goede balans is belangrijk. 
 



 

 

Leerlingenraad 2019-2020 

Elk jaar wordt in de eerste week van het schooljaar een nieuwe leerlingenraad opgesteld. De leerlingen uit 

groep 5/6, groep 5/7 en groep 8 konden zich deze week hiervoor kandidaat stellen.Na de presentaties izijn er in 

elke groep twee leerlingen gekozen: 

Groep 5/6: Noa Mulder en Stef Niemer 

Groep 5/7: Jade Notkamp en Fem Onland 

Groep 8: Marlinde van Huizen en Thijs Visscher 

Tijdens de afsluiting van de Kanjerweek hebben zij zich gepresenteerd aan de leerlingen, juffen en meester van 

Veldzijde. Van harte gefeliciteerd en een heel fijn jaar in de leerlingenraad gewenst! In de volgende nieuwsbrief 

stellen zij zich verder aan u voor. Maandag a.s. is de eerste vergadering met juf Brigitta. 

 

 
 

 

 

 

Welkom 

Welkom Benthe Wijering op onze basisschool! Wij 

wensen jou samen met jouw ouders heel  veel 

plezier bij ons op Veldzijde!! 

 

 

Personeel 

Zoals u al heeft gehoord werkt juf Selina dit schooljaar als onderwijsassistente  in groep 1/2. In groep 4 werkt 

juf Loes Hogt-Leemreijze tot aan de kerstvakantie. Een mooie aanvulling binnen ons team! Wij wensen juf Loes 

en juf Selina veel succes en een fijne tijd bij ons op school. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Het is fijn dat 

juf Brigitte aangeeft dat het beter met haar gaat. Zij zal tot aan de herfstvakakantie op de woensdagmorgen 

komen koffiedrinken en daarna kort aansluiten bij een groepje leerlingen in groep 1/2.  

In groep 5/7 zal Morris Loos dit jaar zijn stage gaan lopen.  



 

 

 

 

Even voorstellen 

Loes 

Mijn naam is Loes Hogt-Leemreize, 30 jaar en woonachtig in Hengelo met mijn man 

en ons kleine dochtertje. Vanaf dit nieuwe schooljaar ben ik de komende periode elke 

maandag en dinsdag de juf van groep vier. De andere dagen van de week staat juf Bea 

voor de groep. Samen met mijn collega’s en deze enthousiaste groep kinderen ga ik er 

een leuke en leerzame periode van maken. Wilt u wat vragen of weten, de deur staat 

altijd open.  

 

Groeten,  

juf Loes Hogt-Leemreize 

 

 

 

 

Selina 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe onderwijsassistente 

van school Veldzijde. Mijn naam is juf Selina. Ik ben te vinden op 

maandag en dinsdagmorgen in groep 1/2  en ondersteun juf 

Clementine. In mijn vrije tijd  zing en lees ik graag. Wat voor mij 

belangrijk is dat elk kind een ster is en schittert op zijn eigen manier. 

Plezier staat voorop! Graag tot ziens.  

 

Groet , Selina Eulderink 

 

Morris 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Morris Loos. Ik ben 17 jaar en woon in Losser. Volgend jaar ben ik 

de nieuwe stagiair in groep 5/7 van Veldzijde. Voor mijn opleiding 

Onderwijsassistent moet ik elk jaar van de drie, stage lopen op een basis-school, 

en dit jaar is dat: Veldzijde. 

 

Waarom deze opleiding? Waarom ik voor deze opleiding heb gekozen is eigenlijk 

erg simpel. Ik kan erg goed met kinderen werken en vind het ook super leuk om 

te doen. Daarnaast kan ik ook van kinderen genieten. Het is toch fantastisch om 

te zien: kinderen die eerst die lastige rekensom niet snappen, maar na een uitleg 

en wat doorzettingsvermogen het later toch begrijpen! 

 

Vorig jaar heb ik stage gelopen op KBS De Verrekijker in Losser, waar ik erg goede reacties op heb gekregen. Dit 

jaar zal ik met alle overtuiging, er alles aan doen om de kinderen van groep 5/7 zich het beste te laten 

ontwikkelen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Morris Loos  



 

 

 

 

Kamp groep 8 

Groep 8 gaat op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 september op kamp naar Uelsen samen met juf 

Anouk, juf Inge en meneer Jan Poorthuis.Op donderdagavond gaan wij als leraren hen bezoeken in Uelsen. 

Meisjes en jongens van groep 8,  samen met jullie juffen en meneer Jan drie hele fijne en gezellige dagen 

gewenst 8!!! 

 

 

Ericagroep (plusgroep) 

Wij gaan ook dit schooljaar weer werken met de Ericagroep. Hier krijgen leerlingen een uitdagend en verrijkend 

onderwijsaanbod. Centraal staan verschillende denk- en samenwerkingsvaardigheden. Leerlingen vanaf groep 

5 kunnen zich aanmelden middels een motivatiebrief. Juf Gina is vandaag in de betreffende groepen geweest 

om de leerlingen weer uitleg te geven over de Ericagroep. De brief informatie- en motivatiebrief zijn vandaag 

mee naar huis gegaan. 

 

Vertrouwenspersoon 

Iedereen wil zich graag prettig en veilig voelen. Niet alleen op school, maar ook op andere plekken. Soms is dat 

niet zo en gebeuren er dingen die niet prettig zijn. 

Bijvoorbeeld: 

- Als je gepest wordt. 

- Als anderen je aanraken op een manier die je niet wilt. 

- Als je beledigd wordt of als er gemene dingen over je gezegd worden. 

- Als je geslagen of geschopt wordt. 

- Als je gediscrimineerd wordt. 

Het liefst los je het probleem zelf op, maar het kan ook zijn dat dit niet lukt, omdat je het niet durft of niet kunt. 

Misschien durf je er ook niet met je juffrouw of meester over te praten, omdat je bang bent dat andere 

kinderen in de groep dat merken. 

Dan wil onze vertrouwenspersoon,  juf Gina,  je graag helpen om de problemen op te lossen. Haar email adres 

is: gbode@skolo.nl.  Ze is op maan-, dins- en donderdag op school. 

Mocht u als ouder extern advies nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van 

SKOLO; Anne Overbeek : 053-5360195       

                                                                                                         

 

 

 

 

mailto:gbode@skolo.nl


 

 

Gymrooster 2019-2020 

De procedure voor de vacature van combifunctonaris die op de woensdag de gymlessen verzorgt verloopt 

voorspoedig. Wij houden u op de hoogte.

Sporthal Havezate 

Woensdag Donderdag 

8.30u-  9.20u - groep 8 9.25u-10.10u - groep 5/7   

9.30u-10.30u - groep 3 10.10u-10.55u - groep 5/6 

10.30u-11.30u - groep 4  

 

Vlasakker 

Maandag 

11.40u-12.25 - gr.5/6  

12.50u-13.35u - gr.5/7 

13.35u-14.30u - gr.8 

 

Maandplanning september 

Maandag 2 september 1e leerlingenraad 12.30uur 

 

Woensdag 4 september 13.00uur Teamoverleg/werkmoment groepsplannen 

 

Maandag 9 september Startgesprekken 

 

Donderdag 12 september Startgesprekken 

 

Dinsdag 17 september 15.00uur Teamoverleg  

 

Woensdag 18 september Info avond groep 1 (ouders nieuwe leerlingen) 
Oud papier 
 

Dinsdag  24 september Ontruimingsoefening 
 

Woensdag en 
donderdag 

25 en 26 september Juf Brigitta afwezig  ( 2-daagse Mastermodule) 
Start Postzegelactie groep 7 
 

Vrijdag 27 september Nieuwsbrief  Oktober 
 

 
 

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

 

Brigitta van Zon   

Gina Bode 


