Nieuwsbrief november 2019

Positief pedagogisch klimaat
Kanjertraining
De afgelopen weken zijn wij in de groepen bezig
geweest met het herhalen van de Kanjerpetten,
de Kanjertaal, de lessen en energizers om het
groepsproces te versterken. Wij merken dat het
voor de leerlingen en voor ons duidelijkheid,
structuur en rust biedt. De basis van alles is
vertrouwen, respect en eigenheid. Dit willen wij
uitstralen in "de Kanjerhouding en Kanjertaal”.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij willen uitdragen en om een goede en rustige sfeer op
onze basisschool te creëren. Een afsprakenkaart pedagogisch klimaat op basis van de Kanjertraining is
inmiddels opgesteld. De komende periode zal er aandacht zijn voor hoe wij om gaan met niet gewenst en
grensoverschrijdend gedrag.

Sociale veiligheid
Wij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op sociaal emotioneel gebied door twee keer per jaar een
vragenlijst in te vullen. Dit zijn vragenlijsten die zijn ontwikkeld door het Kanjerinstituut. Hierbij wordt gelet op
onder andere het gedrag van de leerlingen in de klas, het zelfvertrouwen, afhankelijkheid en pestgedrag. Deze
week vullen alle leraren deze vragenlijst per leerling in. Alle leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook twee
vragenlijsten in waarin ze onder andere aangeven hoe ze zich voelen op school, of er gepest wordt, hoe de
leraar hierin handelt en hoe ze over zichzelf denken. Aan de hand van de gegevens uit alle vragenlijsten maakt
de leraar een plan van aanpak waaraan gewerkt wordt de komende periode. Dit kan voor een groep leerlingen
zijn of een individuele leerling.
Woensdag 13 november gaan wij als team de sociale opbrengsten analyseren en bespreken. Waar nodig zullen
wij een actieplan gaan opstellen voor de groep en/of voor individuele leerlingen.

Tijdens de 10-minuten gesprekken op maandag 18 en donderdag 21 november gaan wij graag met u in
gesprek over de gegevens van uw kind(eren).
Ook zijn wij bezig met het verder opstellen van een gedragsprotocol om preventief te kunnen werken aan het
voorkomen van pestgedrag. Dit gedragsprotocol geeft aan wat wij verwachten aan respectvol handelen op
basis van vertrouwen in de driehoek school-leerling-ouders. Ook op SKOLO-niveau is hiervoor een protocol
opgesteld. Het huidige (anti)pestprotocol zal worden verwerkt in dit gedragsprotocol.

Enquête startgesprekken
De algemene waardering is 3,9 op de schaal van 5. Het doel van de avond was voor u helder. Het invullen van
de vragenlijst vond 80% goed te doen. 55% van de ouders heeft de vragenlijst gedeeltelijk, 32 % niet en 25 %
wel met hun kind(eren) ingevuld. 91% heeft het startgesprek als zinvol ervaren. 100% van u heeft ervaren dat
er goed naar uw verhaal werd geluisterd. 92% geeft terug dat de avond aan de verwachtingen heeft voldaan.
Wij zijn als school tevreden over de uitkomsten, die voor ons een mooie stimulans zijn om volgend schooljaar
de startgesprekken weer op te nemen in onze jaarplanning. Wij zullen deze resultaten en de tips/tops ook
meenemen naar de MR om samen te kijken wat volgend jaar in de opzet en/of organisatie van de
startgesprekken anders zou kunnen.

Veiligheid rondom Veldzijde
Nu het weer minder begint te worden zien wij dat er meer leerlingen met de auto worden gebracht. Helaas
zien wij ook dat deze geparkeerd worden aan de Ericahof op plaatsen waar dit leidt tot opstoppingen. Wij
horen geluiden dat er niet altijd even respectvol wordt gereageerd op het verzoek om niet te parkeren op
uitritten en/of op de straat. Dit geldt ook voor wachtende fietsers. Wij willen er graag op kunnen vertrouwen
dat wij samen zorg willen dragen dat onze leerlingen, ouders en buren met een veilig en fijn gevoel zich
rondom onze school kunnen begeven. Wij gaan ervan uit dat wij dit samen kunnen en hopen in de komende
tijd op uw medewerking in deze! Alvast onze hartelijke dank.

Bezoek inspectie
In juni 2016 heeft de Inspectie van het onderwijs voor de laatste keer op Veldzijde een kwaliteitsonderzoek
gedaan. Hiervoor hebben wij als basischool het basisarrangement toegewezen gekregen. Op dinsdag 19
november zullen wij opnieuw een bezoek van de inspectie tegemoet mogen zien. De Eindopbrengsten van de
afgelopen twee jaar waren onder de ondergrens zoals die landelijk zijn vastgesteld. Deze opbrengsten waren
verwacht; de leerlingen zijn echter op het verwachte niveau uitgstroomd. Voor de inspectie zijn de
opbrengsten aanleiding om een dag bij ons op school mee te komen kijken en luisteren,
documentenonderzoek te doen en in gesprek te gaan met teamleden, directie, intern begeleider, ouders en
leerlingen. De voorzitters van de MR en OR zijn inmiddels ook geïnformeerd. Onze uitvoerend bestuurder,
Robert Everink, zal ’s morgen kort aanwezig zijn en bij de terugkoppeling in de namiddag opnieuw aansluiten.
Wij zien als team in het bezoek van de inspectie een mooie kans om te kijken waar wij nu na ruim twee jaar
staan en waar onze ontwikkelpunten liggen voor de komende tijd en jaren.

ICT
Op dit moment zijn wij, samen met alle andere SKOLO scholen en onze uitvoerende bestuurder, Robert
Everink, ons aan het oriënteren op toekomstige ICT ontwikkelingen binnen onze organisatie. Veldzijde en
uiteraard ook SKOLO, heeft een visie op de toekomstige inzet van ICT binnen het onderwijs vastgelegd. Op dit
moment zijn wij bezig om op basis hiervan een afgewogen keuze te maken op welke wijze onze visie
gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat wij ons op dit moment oriënteren op het migreren van onze huidige
werkomgeving naar de Cloud en een online platform om de communicatie met ouders te optimaliseren (Social
Community).
Ons doel is om in 2022 de inrichting van ICT zo te hebben dat alle leerlingen en medewerkers hun werk goed,
vlot en veilig kunnen doen.
Op Veldzijde worden de Chromebooks en IPads nu structureel ingezet in ons onderwijs, o.a. in combinatie met
de digitale lesmethodes om meer onderwijs op maat aan te kunnen bieden. Daarnaast worden ze uiteraard
ingezet om leerlingen ICT-vaardigheden aan te leren en leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor
hun eigen leerproces. Met het invoeren van de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen binnen het platform
Bingel gaat het gepersonaliseerd leren steeds meer vorm krijgen.
Ook dit schooljaar werken wij weer aan doelen vanuit onze leerlijn ‘Programmeren’. De activiteiten zijn gericht
op programmeren en bevorderen van computational thinking en het probleemoplossend vermogen bij
leerlingen. Bij programmeren komen uiteraard ook andere 21e eeuwse vaardigheden aan de orde. Creatief
denken en handelen, ICT-basisvaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleemoplossend denken en
handelen zijn vaardigheden die hieraan relateren.

Mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid is dit jaar van 8 t/m 15 november.
Jaarlijks wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Dit is alweer de 10 e editie. Het doel is om
aandacht te vragen voor een kritische en bewuste omgang met
media. Tijdens die week zijn er in heel Nederland veel leuke en
leerzame activiteiten op het gebied van media, mediawijsheid en
mediaopvoeding.
Het thema van 2019 is: ‘Aan of Uit?’
Hiermee wordt bedoeld dat wij gaan nadenken over hoe wij media
inzetten. Hoe helpen bepaalde apps, chats en digitale tools ons in
het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg?
Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom de vraag:
Wanneer kies jij om aan of uit te staan? Op school zullen wij tijdens
deze week op meerdere momenten door middel van verschillende
activiteiten hier aandacht voor hebben.

Even voorstellen
Op basisschool Veldzijde mogen wij twee nieuwe collega’s begroeten.
Vanaf 28 oktober is dat juf Ellen Roesink. Zij werkte voorheen op De Pax Christi en zal nu als vaste invaller (Apooler) op de vijf basisscholen van SKOLO gaan werken. Veldzijde zal haar stamschool zijn. Juf Ellen valt op
maandag, dinsdag en vrijdag in. Eind januari zal zij gaan werken op de woensdag i.p.v. de vrijdag.
Per 21 november volgt juf Liselotte Nijhof juf Minke op. Zij gaat de muzieklessen op elke 3e donderdag geven.
In groep 1-8. Juf Minke kon vanwege haar studie de muzieklessen dit schooljaar niet meer verzorgen.
In een volgende Nieuwsbrief stellen zij zich nader aan u voor.
Verder stellen in deze Nieuwsbrief de volgende leerlingen uit de leerlingenraad zich graag voor. Dit keer zijn
het de leerlingen uit groep 8.

Hallo allemaal! Ik ben Marlinde en zit in de leerlingenraaf omdat ik de school nog beter
wil maken! Ik wil ook weten wat anderen eigenlijk vinden van de school! En ik vind het
leuk om dingen te bedenken om onze school nog beter te maken! Graag wil ik met
kinderen uit andere groepen samenwerken!
Hallo, ik ben Thijs en ik ben gekozen voor de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om
nieuwe dingen te bedenken. Bij de eerste vergadering ben ik gekozen tot voorzitter van
de leerlingenraad. ik vind het ook nog fijn om met andere kinderen samen te werken. Ik
heb er veel zin in!

Kinderpostzegelactie groep 7
Groep 7 van onze basisschool heeft, zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zich ingezet voor een
lokaal doel (geld in te zamelen voor verder herinrichten van ons Super-buurt-schoolplein). Heel mooi bericht
ontvingen zij van de organisatie; dat dit gelukt is en wij als school een cheque van €1000,00 tegemoet mogen
zien. Supergoed gedaan groep 7 en meester Teun: van harte gefeliciteerd!

Vanuit de OR
Thema-avond
Op dinsdag 5 november is er een thema-avond op basischool Veldzijde met als thema: ‘Opvoeden en
Multimedia’. De uitnodiging hiervoor ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. De avond duurt van 19.30 uur
tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden voor de thema-avond kan via: orveldzijde@skolo.nl, graag voor 5
november. Wij hopen u op 11 november op Veldzijde te mogen begroeten!

Schoolreisje 2020
Het is nog vroeg, maar toch willen wij alvast via deze weg de datum voor ons jaarlijkse schoolreisje aan u
doorgeven. Dit schooljaar zal het schoolreisje op dinsdag 12 mei gaan plaatsvinden.
Wilt u de datum ook noteren in uw kalender of agenda?

Sint Maarten
Op 11 novembervieren we ieder jaar het feest van St. Maarten. Ook in Losser wordt dit feest in het dorp
gevierd. Dit jaar worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op zaterdag november om 14.00 uur in
de H. Maria Geboortekerk. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk. Vanuit de kerk start de optocht door het
dorp. De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes zijn. Op zondag 10
novemberom 9:00 uur willen wij dit feest graag met iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk. In de
kindernevendienst zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot is er een rondgang met lampionnen.
Namens de organisatie
Martinikerlkes, Ondernemers Losser, Katholiek Losser

Actie: ‘School van de week’
De actie “School van de week” is opgezet door Zwembad Brilmansdennen. Met
deze actie willen zij alle kinderen uit de gemeente Losser stimuleren om meer te
gaan zwemmen. Voor basisschool Veldzijde is dat in week 48 (27-11-2019 tot 0112-2019). Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen een flyer met daarop 3
waardebonnen. Bij inlevering van een waardebon bij het zwembad
Brilmansdennen is de entreeprijs slechts €2,00 in plaats van €3,70. Let op, een
zwemdiploma is verplicht. Kinderen zonder zwemdiploma kunnen komen
zwemmen onder begeleiding van een betalende ouder/ verzorger. De
waardebonnen kunnen alleen ingeleverd worden op de aangegeven data en
tijdstippen die vermeld staan op de waardebonnen. De school met relatief de
meest ingeleverde waardebonnen wint: de SPORTPRIJS van het jaar.

Maandplanning november
Vrijdag

1 november

Fietscontrole!

Maandag

4 november

12.30 uur 2e vergadering van de leerlingenraad

Dinsdag

5 november

Schoolfotograaf
ZAT overleg

Woensdag

6 november

Staking Veldzijde is gesloten!
19.00 uur AED-bijeenkomst

Zondag

10 november

12.15 uur Actie FC Twente tegen PEC

Maandag

11 november

Sint Maarten

Dinsdag

12 november

Hercontrole op luizen

Woensdag

13 november

13.00 uur-16.15 uur Studievergadering n.a.v. Kanvas afname
19.30 uur AED bijeenkomst

Donderdag

14 november

MR vergadering
19.00 uur Versieravond Sint

Maandag

18 november

10 minutengesprekken

Dinsdag

19 november

Kwaliteitsonderzoek inspectie
10.30 uur VOMOL groep 7
19.30uur Informatieavond groep 8 TTC Losser

Woensdag

20 november

Oud papier

Donderdag

21 november

10 minutengesprekken

Maandag

25 november

20.00 uur GMR

Dinsdag

26 november

20.00 uur OR

Donderdag

28 november

Kwartaalsluiting

Met vriendelijke groet,
mede namens collega’s van basisschool Veldzijde,
Brigitta van Zon
Gina Bode

