
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nieuwsbrief maart 2020 

 

Ouder- en driehoeksgesprekken 

Volgende week vinden de oudergesprekken in groep 1 en de driehoeksgesprekken in groep 2 t/m 8 plaats. Het 

doel van deze gesprekken is om samen met u, uw kind en de leraar van uw kind(eren) in gesprek te gaan over 

het welbevinden, de ontwikkeling en het leren van uw kind. Wij merken dat dit waardevolle momenten zijn die 

betrokkenheid en eigenaarschap in de driehoek school-kind-ouder vergroten. 

 

ANWB Streetwise 

Op woensdag 25 maart van 8.30 uur tot 12.15 uur komt er een 

spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB 

Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen 

met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

 

 Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal 

verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig 

oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in 

combinatie met het kinderzitje.  

 Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over 

veilig oversteken. Het belang van het dragen van de 

veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto 

wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 

remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 

belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er 

wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een 

zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 

school. 



 

Verkeer en veiligheid 

Groep 6 doet 10 maart mee aan de Grote Losserse verkeersquiz. En groep 7 doet op 31 maart hun 

verkeersexamen. Wij wensen hen veel succes hiervoor! Zet ‘m op! Denkt u eraan om uw kinderen in het kader 

van veiligheid te stimuleren om de gele hesjes van de gemeente aan te doen? 

 

Personeel 

Het re-integratietraject van juf Brigitte verloopt voorspoedig. Ze gaat haar ondersteunende werkzaamheden 

buiten de groep uitbreiden naar werkzaamheden in groep 4 en 5/6. Wij vinden het erg fijn dat het zo goed gaat 

met juf Brigitte en wensen haar dan ook veel succes. 

 

Schoolbuurtplein 

Het is even stil geweest rondom de herinrichting van ons schoolbuurtplein. Maar… dat gaat veranderen. 

Aankomende zaterdag zal een groep vaders samen met Frank Vije voorbereidend werk gaan verrichten voor de 

aanleg van de tribune en het podium op ons schoolbuurtplein. Een volgende stap in het kader van de 

herinrichting van ons schoolbuurtplein. Het realiseren van de tribune is opnieuw mogelijk door een bijdrage 

van leerlingen uit groep 5/7, ouderraad, clubactie FC Twente en middelen van Veldzijde. 

Via deze weg wensen wij iedereen die hierbij helpt veel succes en een plezierige dag. Dank jullie wel voor je 

inzet! 

 

Talenten op Veldzijde 

Fem Onland zal als voorleeskampioen op zaterdag 7 maart uitkomen voor de gemeente Losser. De regionale 

voorronde van de Voorleeswedstrijd vindt plaats in het ‘Lossers hoes’ en begint om 13:30 uur. 

De winnaar van deze ronde maakt kans om Provinciaal kampioen te worden tijdens de wedstrijd die wordt 

gehouden 1 april in het ‘Zinin’ theater te Nijverdal. 

 

Benjamin Nordkamp, Tara Holst, Jade Notkamp, Yazan Hanhoun, Noud Stegge, Mika Heitbaum hebben onder 

leiding van schaakcoach Gerhard Poorthuis zich geplaatst voor de Overijsselse schaakkampioenschappen. Op 

zaterdag 14 maart mogen zij uitkomen voor Veldzijde! 

 

Wij wensen jullie allemaal veel plezier en succes! 

 

  



 

Poëzieweek 2020 

In de week van 11 t/m 20 maart gaan wij samen met alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 aan het werk met 

het maken van mooie gedichten, versjes en andere werkstukken rondom het thema ‘Lente’. Tijdens de 

kwartaalsluiting op donderdag 19 maart zullen deze worden meegenomen in de optredens van elke groep. 

Veel dichtplezier! 

 

“Lekker fit!” Losser 

Ook dit schooljaar wordt er weer voor de groepen 3 tot en met 8 van 

het basisonderwijs “Lekker Fit!” Losser georganiseerd. Dit is een 

sportkennismakingsproject met de keuze uit verschillende 

sportclinics. Deelname is geheel gratis. In de bijlage, die u ontvangt 

bij deze nieuwsbrief, vindt u meer informatie over het opgeven van 

uw kind. 

http://www.lekkerfitlosser.nl 

 

 

Oegandees kinderkoor op school 

Op dinsdag 7 mei ontvangen wij bezoek van het kinderkoor van de 

basisschool Kidsgear uit Oeganda. Een datum om direct in uw agenda te 

noteren!  

In de nieuwsbrief van april volgt meer informatie. U kunt nu alvast via 

https://www.up4s.nl/koor/optredens-scholen bekijken wat de dag zal 

brengen en wat het doel is van Up4s. 

 

 

  

http://www.lekkerfitlosser.nl/
https://www.up4s.nl/koor/optredens-scholen


 

Maandplanning maart 
Maandag  2 maart 2020 12.30 uur vergadering leerlingenraad 

Dinsdag 3 maart 2020 Schoolschaatsen groep 6/7 

  Oudergesprekken groep 1 / driehoeksgesprekken groep 2 t/m 8 

Woensdag 4 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 / driehoeksgesprekken groep 2 t/m 8 

10.30 uur Brigitta van Zon afwezig i.v.m. studie 

Donderdag 5 maart 2020 Oudergesprekken groep 1 / driehoeksgesprekken groep 2 t/m 8 

Dinsdag  10 maart 2020 Schoolschaatsen groep 7 

Groep 6 Grote Losserse verkeersquiz 

20.00 uur vergadering OR 

Woensdag 18 maart 2020 Oud papier 

  Studiemiddag groep 1 t/m 3: Ontwikkelingsgericht werken 

m.m.v. Alice Bekke 

Donderdag 19 maart 2020 Groep 8 Musical The Lion King door TCC 

13.30 uur kwartaal sluiting met thema “Lente” 

Woensdag 25 maart 2020  Jan Poorthuis jarig 

ANWB Streetwise 

14.00 uur Brigitta van Zon afwezig MLO studie 

Donderdag 26 maart 2020 Nieuwsbrief april gaat uit 

Zaterdag 28 maart 2020 Nederlands Kampioenschap Geo Battle groep 8 

Dinsdag 31 maart 2020 Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

19.00 uur vergadering MR 

 
 

 

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

 

Brigitta van Zon 

Gina Bode 

 


