
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2020 

Kerstwens 

Kerstmis is een feest van vrede, vrede hier en overal.  

En die vrede voor de mesnen is begonnen in een stal. 

Kerstmis is een feest van lichtjes. Lichtjes in de duisternis, 

in een wereld waar het leven lang niet altijd vrolijk is. 

Toch is kerst een feest van blijdschap, een feest voor jou, een feest 

voor mij. 

Kerstmis maakt je warm van binnen en die warmte maakt je blij. 

Kerstfeest is een feest van mensen. Mensen groot en mensen klein. 

Kerst is een feest waarmee je thuis kunt komen. 

 

‘Samen met passie ontwikkelen’ 

Zo op het eind van de eerste helft van dit schooljaar is deze Nieuwsbrief altijd een mooi moment om even 

terug te kijken. Wat is er met veel passie en plezier hard gewerkt op Veldzijde door u, de leerlingen en wij als 

team. 

In alle groepen zijn wij verder gaan werken met de Kanjertraining en merken wij hoe dit voor rust en veiligheid 

zorgt binnen onze basischool.  

Wij zijn  gestart in de groepen 3 t/m 8  met de vernieuwde rekenmethode Wereld in Getallen. Een methode die 

meer aandacht biedt voor het volgen van het rekenproces bij onze leerlingen. Voor technisch lezen is er gestart 

met de technisch leesmethode Karakter. Een methode die goed aansluit op Lijn3 en zorgt voor een goede 

doorgaande lijn in ons leesonderwijs.Wij merken dat de leerlingen genieten van de werkwijze en materialen 

binnen Karakter. 

Groep 1-2 heeft verder gewerkt aan het leren binnen betekenisvolle hoeken, een vorm die ook binnen Lijn3 

wordt meegenomen in het circuit dat op de middagen plaatsvindt.  

Fijn is te merken hoe wij  binnen Veldzijde groeien in saamhorigheid en betrokkenheid in de driehoek        

school-kind-ouder binnen verschillende activiteiten. Een prachtig voorbeeld is de zondag dat wij met vele 

leerlingen en (groot) ouders van Veldzijde een vak vulden bij de wedstrijd FCTwente-PEC Zwolle! Waar ouders 

het voortouw namen in het met passie organiseren van deze club-actie. Een middag waar wij met een warm en  

trots gevoel op terugkijken.  



 

 

En natuurlijk is er het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie waar wij met een  positief gevoel op terugkijken 

omdat door alle gesprekken en lesobservaties duidelijk werd hoe wij samen werken aan passend en boeiend 

onderwijs op Veldzijde. Wij  het vertrouwen kregen van beide inspecteurs voor de ingezette koers op Veldzijde.  

Graag gaan wij samen met onze leerlingen en u ouders hier de komende tijd vol passie hier  mee verder! 

 

Verandering in groepsverdeling 1-2 en 3 en groepsbezetting 

In de afgelopen weken bleek bij het opstellen van de begroting voor 2020 financiële ruimte te zijn voor extra 

investeringen. Na afstemming met de uitvoerend bestuurder, P&O en de financieel medewerker van het Obt is 

het besluit genomen om in te zetten op uitbreiding binnen onze formatie.  

Gezien ons streven om aandacht te blijven houden voor rust, vitaliteit en kwaliteit binnen onze basisschool 

hebben wij de keuze gemaakt om deze financiële ruimte in te zetten voor de groepen 1-2 en 2-3. 

De groepen 1, 2 en 3 zullen op de ochtenden als enkele groepen werken tot aan de zomervakantie. 

Op de middagen zullen de leerlingen in groep 1-2 en groep 2-3 (10 leerlingen uit groep 2) zitten. Op vrijdag 

zullen alle leerlingen van groep 2 weer samen zijn zoals dat nu ook is. De groepsbezetting is als volgt: 

. 

groep dagdeel maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

groep 1  ochtend Juf Selina Juf Selina Juf José Juf José vrij  

groep 2 ochtend Juf 

Clementine 

Juf 

Clementine 

Juf 

Clementine 

Juf 

Clementine 

Juf José  

groep 3  ochtend Juf Maike Juf Maike Juf Maike Juf Eline Juf Eline  

groep 1 -2  middag Juf 

Clementine 

Juf 

Clementine 

vrij Juf José vrij Juf Selina 

groep 1 -2 of 

groep 2-3 

groep 2-3  middag Juf Maike Juf Maike vrij Juf Eline   

groep 3 middag      Juf Eline  

 

 

Ons december goede doel: actie Voedselbank 

Trots en dankbaar zijn wij! 

Samen met de leerlingen en met uw hulp zijn wij er de afgelopen weken in geslaagd om op woensdag 18 

december  8 tjokvolle kratten met spullen aan de Voedselbank te kunnen overhandigen.  

 

                                                                                                                                                          

 

 

 
 

 

  



 

 

Uitnodiging Nieuwjaars-ontmoeting 

Maandag 6 januari  bent u van harte uitgenodigd om samen het nieuwe jaar te openen.  

Vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur staan koffie en thee voor u klaar in de grote hal.  

Wij kijken er naar uit u dan te mogen begroeten! 

 

Tweede Kanjerweek 

In de eerste week na de kerstvakantie houden wij weer een Kanjerweek. In 

deze week schenken wij extra aandacht aan het werken met de 

Kanjertraining in de groepen 1/m 8 en staan de uitgangspunten centraal. 

Elke dag zal er een lesactiviteit, oefening, het werken met de kanjerpetten 

en de kanjertaal aan de orde komen.Op maandag gaat elke groep 

nieuwjaarwensen bedenken in de positieve kanjertaal. De nieuwe poster, 

‘grens aangeven’ zal in deze week geïntroduceerd worden. 

 

Wij bieden dit keer u de gelegenheid om tijdens een kort inloopmoment in de groep van uw kind te komen 

kijken naar een kanjermoment.Hiervoor hebben wij het volgende schema opgezet: 

Dinsdag 7 januari 2020 : eerste inloop moment ouders van 8.30 – 8.50 uur 

Woensdag 8 januari 2020:  tweede inloop moment ouders van 11.50 -12.10 uur 

Donderdag 9 januari 2020: derde inloop moment ouders van 8.30 – 8.50 uur 
 

Voor ouders van groep 4 worden de inloopmomenten gehouden op: 

Donderdag 9 januari 2020: van 11.50 -12.10 uur 

Vrijdag 10 januari 2020: van 11.50 -12.10 uur 

 

Personeel 

Na de kerstvakantie zal juf Loes niet meer werkzaam zijn op onze basisschool. Zij heeft gekozen om dichter bij 

huis een werkplek te gaan zoeken zodat zij beter kan zorgen voor balans tussen werk en gezin. Wij  gaan in juf 

Loes een enthousiaste en gedreven juf missen, maar wij begrijpen haar keuze. Van harte wensen wij haar alle 

goeds,veel succes en plezier!  

Wij zijn blij dat wij op zo korte termijn een nieuwe invalster hebben kunnen vinden: juf Sharon Ardesch zal na 

de kerstvakantie kunnen starten. Veel succes gewenst in groep 4 en bij ons op school! In de volgende 

Nieuwsbrief zal zij zich aan uw voorstellen.  

Met juf Brigitte gaat het gelukkig steeds beter. Het is fijn dat zij heeft kunnen starten met haar 

reïntegratietraject en wij haar meer op Veldzijde zien. Ook voor jou veel succes  voor een fijn en positief 

traject. 

 

Welkom                                                                                    

Na de kerstvakantie starten op onze basisschool de volgende leerlingen in groep 1:  

Liz Heerink, Meylinn Breukers en Mees Naafs .                    

Wij wensen jullie samen met jullie ouders heel veel plezier bij ons op Veldzijde!! 

 



 

 

Kersthandbaltoernooi 2020 

Wij zijn blij dat wij met alle deelnemende basisscholen deze 49ste editie van het toernooi te gast mogen zijn in 

De Lutte, Sporthal Luttermolen. Het zal voor iedereen even wennen zijn maar met ieders inzet en 

enthousiasme zullen wij er weer een geweldige, sportieve dag van maken.  

Vanuit Veldzijde nemen wij weer deel. Groep 8…véél succes en plezier gewenst!!! 

 

Informatieavonden 

Op dinsdagavond 14 januari is er voor nieuwe ouders van groep 1 een informatieavond. Deze avond start om 

19.30u. Tevens is er voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 een informatieavond over de overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze avond zal starten om 20.00u.  

Een uitnodiging voor deze ouderavond ontvangen de betreffende ouders na de kerstvakantie. 

 

Tekencoaching 

Janneke Gouma - de Jong is tekencoach en gaat dit schooljaar een periode 

tekenen met kinderen op elke basisschool van SKOLO. Voor Veldzijde is dit 

woensdag 15 januari, 22 januari, 5 februari en donderdag 13 februari 2020. 
Kinderen kunnen door middel van tekenen laagdrempelig werken aan eigen 

doelen en Janneke zal hen daarbij coachen. Wanneer dit doel nog niet helemaal 

duidelijk is dan zal Janneke de eerste bijeenkomst gebruiken om achter het doel 

te komen. Bij de start van de coaching worden ouders gebeld voor overleg en wordt er toestemming gevraagd. 

De coaching is volledig kosteloos en mede mogelijk gemaakt door onze stichting SKOLO. Meer informatie is te 

vinden op de site van Janneke: https://www.kleurinjehart.nl/ 
 

Energy Challenge 

Ons Energizerteam (De energystars 2.0) zal in de tweede helft van dit schooljaar weer deelnemen aan deze 

challenge. Het team is al druk bezig met de voorbereidingen en wordt hierin weer begeleid door juf Gina en juf 

Jolien. Wij wensen  hen als team weer veel creatieve ideeën en plezier! De kick-off is op woensdag 22 januari in 

Oldenzaal. De leerlingen zullen u vanaf nu op de hoogte houden van hun activiteiten. 

 

Leuke activiteit voor in de Kerstvakantie 

NIEUW: Kraesgenberg Kinderbios in de kerstvakantie 

In navolging van het succesvolle filmhuis voor volwassen, start Stichting Kraesgenberg met filmvoorstellingen 

voor de jeugd. Op vrijdag 27 december zijn (groot)ouders met hun kinderen tussen 2 en 12 jaar van harte 

welkom vanaf 14.30 uur bij de boerderij van Erve Kraesgenberg. De Disney-film Air-buddies Santa Claus, vertelt 

het verhaal van jonge puppies die een wijze les krijgen over dat Kerst niet gaat over krijgen maar over geven. 

Deze (relatief onbekende) Disney film ontroert jong en oud en is een aanrader voor het hele gezin. Kosten: €4,- 

per persoon (opbrengst is t.b.v. onderhoud Kraesgenberg). Incl. Ranja en koffie/thee. 

 

https://www.kleurinjehart.nl/


 

 

Maandplanning december/januari 

Donderdag 19 december 17.00 uur Kerstviering 

Vrijdag 20 december 12. 00 uur Begin van de kerstvakantie! 

Zondag 22 december Juf Linda jarig 

Vrijdag 3 januari Kersthandbaltoernooi in sporthal De Luttermolen  in De Lutte 

Maandag 6 januari 8.30 uur-9.00 uur Nieuwjaarsontmoeting voor ouders 

Woensdag 8 januari Luizencontrole 

Maandag  13 januari 12.30 uur vergadering leerlingenraad 

Dinsdag 14 januari 19.30 uur Informatie avond nieuwe ouders groep 1 

20.00 uur Informatieavond voortgezet onderwijs groep 7 

20.00 uur OR vergadering 

Woensdag 15 januari 14.00 uur Brigitta afwezig i.v.m. studie 

Dinsdag 21 januari 19.00 uur MR vergadering 

Woensdag 22 januari Start Nationale voorleesdagen 

10.30 uur Brigitta afwezig i.v.m. studie 

Kick off Energy Challenges 

Zaterdag 25 januari Juf Brigitta jarig 

Dinsdag 28 januari Klankbordavond “KLEUR’ ouders en team o.b.v. Everard Stege 

Woensdag 29 januari 13.00 uur Schoolschaken bij de Wegwijzer 

 

Wij wensen u mooie  Kerstdagen en samen met uw gezin een  fijne en ontspannende 

kerstvakantie! 

 

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

 

Brigitta van Zon 

Gina Bode 


