
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief april 2020 

Wij missen jullie! 

Lege lokalen, lege school, geen leerlingen en ouders. En ook geen juffen en meesters. Stilte, binnen 

en buiten. 

Wat vreemd is dit om mee te maken in deze bijzondere en onwerkelijke tijd van coronacrisis. En wat 

fijn dat wij in de afgelopen twee weken hebben mogen merken hoe sterk wij samen zijn op Veldzijde! 

Hoe ouders vol energie zijn begonnen aan het geven en begeleiden van thuisonderwijs voor hun 

kinder(eren). Hoe uw kind(eren), onze leerlingen hun weg zoeken in het thuis werken aan hun taken 

en opdrachten. Er hulpvragen worden  gesteld aan de juf en meesters, door ouders én steeds meer 

door de leerlingen zelf! Wij daardoor weer kunnen bijstellen. Al onze gezinnen en collega’s nog 

gezond zijn! 

Trots zijn wij dan ook hoe wij: ‘samen met passie ontwikkelen’.. thuis en op school! Het geven van 

passend onderwijs is in deze tijd echt een uitdaging. Door goede samenwerking en regelmatig 

contact lukt het ons om nieuwe vormen van begeleiding te vinden, waarvan onze leerlingen 

profiteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langere tijd 

Wij dachten aanvankelijk dat het sluiten van de scholen korte tijd zou zijn. Wij besloten daarom 

nieuwe leerstof niet aan te bieden.Op dit moment sluiten wij niet meer uit dat de mogelijkheid 



 

 

bestaat dat minister Arie Slob het besluit gaat nemen de scholen langer te sluiten dan 6 april 2020. 

Wij zijn ons nu aan het voorbereiden op hoe wij het thuisonderwijs verder kunnen gaan organiseren. 

Juf Jolien is druk bezig geweest in samenwerking met juf Maike, meester Teun en juf Ellen te 

onderzoeken hoe dit zou kunnen op Veldzijde. Wij hebben gekozen voor het werken met Google 

Classroom dat binnen Zulu Connect mogelijk is. Via de volgende link kunt u vast bekijken hoe het 

werken hiermee zal gaan: https://youtu.be/zfk0qir54ZM. 

Deze week starten groep 7 en 8 met het uitproberen en volgende week zullen de groep 3 t/m 6 

hierop volgen. Voor groep 1 en 2 kijken wij of Google Classroom eveneens een optie kan zijn. U 

wordt door de leerkrachten van uw kind(eren) geïnformeerd over wat er thuis nodig is om hier mee 

te gaan werken. 

 

Uw kind(eren) helpen 

Wij merken hoe hard er gewerkt wordt om uw kind(eren) te helpen bij het maken van het thuiswerk. 

Wij begrijpen echter heel goed dat u dit doet tussen uw eigen werkzaamheden door én het ouder 

willen zijn. Weet dat wij hier u graag bij willen ondersteunen en helpen. Mede om deze reden 

hebben wij besloten naar twee momenten voor feedback en/ of vragen te gaan waardoor onze 

collega’s hun werktijd goed kunnen verdelen.  

Met ingang van maandag 30 maart zijn deze momenten van:                                                            

9.00uur-11.00uur en van 13.00uur -14.30uur.  

Graag vragen wij u zich aan deze tijden te houden zodat er voor onze collega’s tijd is voor pauze, 

werken aan hun administratie en/of andere werkzaamheden. Dank alvastvoor uw begrip! 

 

Wat gaan wij de leerlingen bieden 

Voor nu ligt de focus op het onderhouden en herhalen van aangeleerde lesstof voor de basisvakken 

taal, lezen en rekenen. Daar waar mogelijk is er verrijkingsmateriaal voor leerlingen die dat nodig 

hebben. 

Als het tot verlenging komt van het sluiten van de scholen, zullen wij vanaf dat moment overgaan op 

het aanbieden van nieuwe lesstof op de basisvakken, taal/spelling, lezen en rekenen. Wij zorgen er 

met deze basis voor dat onze leerlingen in ieder geval in het nieuwe schooljaar in de volgende groep 

kunnen starten. Daanaast gaan wij door met het aanbieden van extra taken waarmee onze leerlingen 

zich verder zinvol kunnen ontwikkelen. Hier hebt u al voorbeelden van langs zien komen. 

 

Regelmaat en afwisseling 

Kinderen zijn gebaat met regelmaat. Probeert u naar een vast rooster te komen op een dag. Hier 

hebben wij al van veel ouders mooie voorbeelden over gehoord! Ook de afwisseling tussen 

inspanning en ontspanning is goed zodat uw kind(eren) kans hebben op het zich goed kunnen 

concentreren. Als het soms even niet lukt….dat mag en kan! Er is altijd weer een kans het opnieuw te 

proberen. En dat is eveneens leren! 

 

 

https://youtu.be/zfk0qir54ZM


 

 

Namens MR en OR 

Een oprecht dankjewel van alle ouders! 

 

Wat worden we allemaal op de proef gesteld in deze gekke en bizarre tijd.  
Dit geldt zeker ook voor de leerkrachten; 

- Van de éne op de andere dag toch een manier vinden om kinderen digitaal te bereiken; 

- Boekwerken in elkaar draaien om te oefenen met rekenen, taal, spelling e.d.; 

- Alles buiten moeten leggen om het materiaal door één ouder af te laten halen. 
 
Wij, als ouders, kunnen alleen maar trots zijn op het team van Veldzijde. Gebleken is dat alle 
leerkrachten zo flexibel zijn dat men in tijden van nood bijna geruisloos om kunnen schakelen naar 
deze nieuwe werkvorm. 
Vanuit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad willen we dan ook oprecht “dankjewel” zeggen 
tegen het team van Veldzijde. Dank voor jullie inzet en jullie (digitale) betrokkenheid. De kinderen 
(en ouders) worden op deze manier op de beste manier geholpen. 
 
We wensen iedereen, in deze tijd veel gezondheid toe en pas goed op elkaar.  
 
Ouderraad & Medezeggenschapsraad Veldzijde 
 
 

Welkom                                                                                     

In  april  heten wij de volgende leerlingen van harte welkom:  

Teun Nordkamp en Nine Winkelhorst in groep 1 

Leah Snijders, Nora Snijders en Mason Snijders 

in groep 5/7, groep 5/6 en groep 4 

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

 

 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

Binnenkort gaan wij weer bezig met de invulling van de formatie voor het schooljaar 2019-2020. Het is voor ons 

fijn te weten hoeveel leerlingen het komend schooljaar op onze basisschool zullen instromen. Wij willen u dan 

ook vriendelijk vragen om uw kind dat in het komende schooljaar vier jaar wordt aan ons door te geven? 

Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en belangstelling hebben voor onze basisschool? 

Zou u hen dan vriendelijk willen vragen om contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak? 

Graag mailen naar veldzijde@skolo.nl. Wij nemen dan contact met u op. Dank alvast voor uw medewerking. 

mailto:veldzijde@skolo.nl


 

 

 

Pasen 2020… 

Pasen is een nieuw begin!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tip: Kijk op YouTube met uw kind de uitzending van ¨Pasen met de Zandtovenaar¨ 

 

 

Niet doorgaan van activiteiten 

Veel van wat er gepland stond voor de komende maanden is tot onze spijt afgelast (Paasactiviteiten, 

Fancy Fair, Koningsspelen, Afrikaans Kinderkoor, Schoolreisjes, Verkeersexamen, Schoolvoetbal, 

culturele workshops en excursies….). Veel is er in één keer niet meer zeker. Wat wij wel weten is dat 

er altijd nieuwe kansen zijn om het anders te gaan doen, er samen iets van te gaan maken. Daar gaan 

wij ons voor inzetten, graag samen met u en waar kan onze leerlingen! 

Eerste Communie 2020 

De viering voor de Eerste Communie is verplaatst naar zondag 28 juni 2020. 

 

 



 

 

Vanuit OR 

Nieuws van foto Koch 

Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Met die gedachten in ons achterhoofd, hebben wij afgelopen week 

hard gewerkt om een nieuwe website te introduceren. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat 

www.fotokochxxl.nl nu live is. Een website waar iedereen zelf foto’s kan uploaden en één van onze producten 

kan bestellen. Alle ouders en klanten van Foto Koch ontvangen met de kortingscode “Bedankt 2020” 20% 

korting op alle producten 

 

Maandplanning april 2020 

Afspraken zijn/kunnen worden afgelast of gewijzigd worden i.v.m. lopende of nieuwe maatregelen 

vanuit het RIVM. Wij brengen u hier dan z.s.m. van op de hoogte. 

 

 

Wij wensen u veel succes  in de komende maand bij het begeleiden van uw kind(eren) bij het 

maken van hun thuiswerk 

en samen met uw gezin fijne en vooral gezonde Paasdagen!  

 

 

Hartelijke groet,  

mede namens onze collega’s, 

 

Brigitta van Zon en Gina Bode 

Maandag 6 april 20.00 uur GMR vergadering 

Dinsdag 7 april 13.30 uur Fancy fair  AFGELAST 

Woensdag 8 april Schoolvoetbal toernooi : AFGELAST 

Woensdag 8 april 14.00 uur Brigitta afwezig i.v.m. MLO studie:  AFGELAST 

Donderdag 9 april Witte Donderdag 

Eieren zoek groep 1 t/4 : AFGELAST 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag 

  12.00 uur Alle leerlingen vrij 

Zondag 12 april Eerste Paasdag 

Maandag 13 april Tweede Paasdag – Alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 15 april Afname eindtoets groep 8 – AFGELAST  

Oud papier: tot nader bericht 

Donderdag  16 april Afname eindtoets groep 8 : AFGELAST  

Vrijdag  17 april Koningsspelen groep 1 t/m 8:  AFGELAST 

Dinsdag 21 april 20.00 uur OR vergadering:  AFGELAST  

Vrijdag 25 april Start meivakantie t/m 3 mei (4,5 en 6 mei zijn de leerlingen ook vrij ivm 
feestdagen en studiedag ) 

Maandag 27 april Koningsdag 

http://www.fotokochxxl.nl/

