
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juli 2020 

 

Terugblik schooljaar 2019-2020 

Dit schooljaar zijn wij vol enthousiasme bezig gegaan met een aantal nieuwe ontwikkelingen vanuit het 

schoolplan 2019-2023en initiatieven op ICT-gebied (migratie naar COOL, Social Schools en Office 365).  

Dan nog niet wetende wat ons lopende het jaar 2020 zou overkomen.  

De groepen 3 t/m 7 hebben een start gemaakt met de invoering en implementatie van de nieuwe 

rekenmethode Wereld in getallen 5. Bij dit traject hebben wij begeleiding mogen ontvangen op een studiedag 

van rekenspecialist Arlette Buter, één van de auteurs van de rekenmethode. De geplande klassenbezoeken zijn 

helaas verschoven naar oktober 2020. 

Wij zijn verder gegaan met de implementatie van de Kanjertraining. Het bezoeken van een Kanjerles in de 

tweede Kanjerweek is door velen van u enthousiast ontvangen. Duidelijk werd dat dit een vorm is die vaker 

georganiseerd kan worden op Veldzijde!  

In navolging van de klankbordavond in 2019 hebben wij in 2020 toch nog één klankbordavond kunnen houden. 

Hier hebben wij ouders voor uitgenodigd die samen met teamleden en Everard Stege in gesprek zijn gegaan 

over wat katholiek zijn voor Veldzijde betekent, hoe willen wij gezien worden, waar hechten wij waarde aan 

voor onze kinderen? Uit een eerdere studiemiddag en deze klankbordavond hebben wij samen met Everard de 

volgende kernwaarden kunnen formuleren: ontmoeting-respect-verwondering-vertrouwen. Tijdens de 

studiedag op 17 juni hebben wij samen nagedacht over hoe deze kernwaarden zichtbaar kunnen worden 

binnen de school. In 2020-2021 pakken wij dit verder met u en de leerlingen graag op. 

In de groepen 1 en 2 is er verder gewerkt aan het ontwikkelingsgericht werken. De begeleiding door Alice 

Bekke wordt nu opgepakt in september en oktober. De afname van de Cito Taal en Rekentoetsen is niet meer 

verplicht waardoor wij ons wilden gaan oriënteren op een nieuw kindvolgsysteem. Dit zal de ontwikkeling van 

de leerlingen op de verschillende ontwikkeldomeinen inzichtelijk moeten maken. In 2021 is iedere basisschool 

verplicht een kindvolgsysteem te hebben voor de groepen 1 en 2.Deze oriëntatie heeft eveneens door de 

uitbraak van COVID-19 niet plaats kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor het verder uitwerken van de 

procesgerichte didactiek  en het onderzoekend leren. Een mooie uitdaging om deze mee te nemen in het 

jaarplan 2020-2021. 

Blij waren wij ook met het vertrouwen dat de Inspectie in ons heeft uitgesproken over hoe wij werken aan 

goed onderwijs op Veldzijde. Het ontvangen van het basisarrangement (voldoende) geeft ons positieve energie 

in het nieuwe schooljaar verder te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs! 

 



 

 

En heel mooi is ook hoe wij samen met u, onze leerlingen het mogelijkk hebben gemaakt dat er weer een deel 

van het schoolbuurtplein is gerealiseerd:  de tribune/podium met mooie beplanting! Mede door de mooie 

opbrengst van de geweldige FCTwente-actie, de kinderpostzegelactie van groep 7 en andere gelden!! 

Het coronavirus ook wel COVID-19 genoemd heeft ons allen geraakt vanaf medio maart 2020. Veel is er al over 

geschreven en gezegd.  Terugkijkend op deze periode van onderwijs op afstand vanaf 16 maart, het 

thuisonderwijs middels meets en videobellen, gevolgd door 50% weer open mogen zijn naar uiteindelijk een 

volledige openstelling op maandag 8 juni. Wij kunnen trots op elkaar zijn hoe wij hierin gezamenlijk onze weg 

hebben gevonden en er veel mogelijk bleek te zijn! 

Het was niet altijd even gemakkelijk, er zal zeker ook wel eens gemopperd zijn maar bovenal mogen wij trots 

zijn op hoe wij samen hebben weten door te zetten binnen de driehoek school-kind-ouder! Telkens opnieuw 

werd van één ieder gevraagd om bij te schakelen. En nu kunnen wij alleen maar zeggen: het is ons gelukt! 

Blij zijn wij ook dat iedereen zich in en rondom de basisschool zo goed mogelijk houdt aan de afspraken en 

richtlijnen die met jullie zijn gedeeld. 

 

Volgende week, de laatste schoolweek is er op 2 juli de musical van groep 8 voor de ouders in de A-groep en in 

de B-groep. Onder schooltijd zal elke groep samen met hun juf of meester eveneens genieten van de musical.  

Op donderdagmorgen nemen wij officeel afscheid van groep 8: eerst in de groep en dan met de hele school. 

Wij willen de leerlingen van groep 8 veel succes  én plezier toewensen in het Voortgezet Onderwijs! Graag 

horen wij nog eens hoe het met jullie gaat! 

 

Op vrijdag 3 juli om 12.00u begint voor alle leerlingen de zomervakantie. Hopelijk is het voor u mogelijk en is 

het u gegund om samen met uw kind(eren) te genieten van een fijne en mooie vakantie. Wij bedanken u graag 

voor uw inzet en betrokkenheid tijdens dit bijzondere schooljaar. Let goed op elkaar en blijf gezond!  

 

 

Social schools 

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over onze nieuwe schoolapp ‘Social Schools’; een 

complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders. Hierdoor is  alle communicatie 

binnen onze basisschool in één school app mogelijk (groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprekken, 

absentiemeldingen, nieuwsbrieven per week en meer)! 

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de lancering van deze app al in volle gang. Zo hebben 

teamleden al een eerste teamworkshop gehad om na de zomervakantie, samen met u, succesvol van start te 

kunnen gaan! 

In de laatste week van de zomervakantie (10 – 14 augustus) ontvangt u als ouders/verzorgers namens school 

een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren. U wordt dan automatisch lid van de 

groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of 

Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft, kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie op uw 

computer of laptop thuis(app.socialschools.eu) . 

Via onderstaande link kunt u alvast bekijken hoe de app werkt;  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-

c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-

69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym 

Let op; met ingang van het nieuwe schooljaar ’20-’21 komt de ‘Klasbord’ app 

te vervallen. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym


 

 

                                                                                              

 

 

Start schooljaar 2020-2021                          

Zoals u van ons gewend bent, starten wij het nieuwe schooljaar met een Kanjerweek.  

Op donderdag 13 augustus zullen wij u verder informeren over hoe de Kanjer-startweek eruit gaat zien.   

Over één nieuwe activiteit willen wij u nu al graag meer vertellen omdat wij daar uw hulp bij nodig hebben! 

 

 

 

Een GOUDEN moment!  

In de laatste schoolweek ontvangen alle leerlingen een gouden ballon. Deze ballon is onderdeel een ‘vakantie-

opdracht’; wij vragen de leerlingen de ballon op te blazen tijdens een GOUDEN moment in hun vakantie en 

hiervan een foto te maken.  

Wij willen u als ouder/verzorger vragen om deze foto te mailen naar de nieuwe groepsleerkracht(en) zodat 

hij/zij van alle ontvangen foto’s een collage ‘De GOUDEN momenten van groep…..’ kan maken.  

De mailadressen zijn: 

Groep1 /2 : marliesbarink@hotmail.com;  
Groep 3:      mkoch@skolo.nl;eoremus@skolo.nl;  
Groep 4:      bankone@skolo.nl;ischasfoort@skolo.nl;                                                                                                        
Groep 5:      bpostel@skolo.nl;gbode@skolo.nl 
Groep 6/7:  tbesselink@skolo.nl;  
Groep 8:      aharleman@skolo.nl;leven@skolo.nl; 
 

Welkom                                                                    

In augustus zullen Xevi Haveman, Fayenn Folkers, Ruben Kuipers, Lizzy Meijer,  

Kris en Nuri Luttikhuis bij ons starten in groep 1.  

Benn Bruinink zal starten in groep 2 en Willemijn Bruinink in groep 5.   

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

 

 

Studiedagen 2020-2021 
De volgende data hebben de leerlingen vrij in verband met geplande studiedagen. 

De kalender ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Woensdag 7 oktober 2020 ( ochtend) 

Maandag 7 december 2020 (hele dag) 

Vrijdag 5 februari 2021(hele dag) 

Woensdag 16 juni 2021(ochtend) 

mailto:marliesbarink@hotmail.com
mailto:mkoch@skolo.nl;eoremus@skolo.nl
mailto:bankone@skolo.nl;ischasfoort@skolo.nl
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Personeel 

Aan het eind van een schooljaar is er altijd het moment waarop er afscheid genomen gaat worden.                    

Juf Clementine gaat ons verlaten om te gaan werken op de Alfonsos-School in Enschede. Voor ons heel jammer  

maar voor haar een mooie, nieuwe kans en uitdaging waarvoor wij haar van harte veel succes en plezier 

wensen! Verder zullen juf Sharon en juf Marga afscheid nemen na hun periode van invallen in groep 4 en groep 

1-2. Dank voor jullie inzet en fijne betrokkenheid! Ook jullie wensen wij veel succes en plezier op jullie nieuwe 

werkplek.  

Wij zijn blij dat wij de vacature, die ontstond in groep 1-2 door het aanstaande vertrek van juf Clementine, 

hebben kunnen invullen. Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 1-2 al kennisgemaakt met juf 

Marlies. Zij stelt zich graag in deze nieuwsbrief aan u voor.    

 

Even voorstellen 

Ik ben Marlies Barink en ik ben na de zomervakantie de nieuwe juf van groep 1/2. Ik ben 25 

jaar en woon in Borne.  

Mijn vaste dagen zijn de maandag en dinsdag, maar zo lang Juf José nog niet terug is zal ik 

ook op haar dagen voor de klas staan. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop er 

samen met jullie een leuke en vooral leerzame tijd van te maken! Voor nu wens ik jullie 

allemaal een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar! 

Groeten, Juf Marlies 

 

Stagiaires ROC 

Het komende schooljaar zijn opnieuw stagiaires vanuit het ROC voor de opleiding onderwijsassistent aan 

Veldzijde toegewezen. Voor nu zijn dat twee tweedejaars. Zij stellen zich hieronder aan u voor. Na de 

zomervakantie krijgen wij bericht of er eveneens eerste jaars stagiaires op Veldzijde geplaatst zullen worden.  

Mijn naam is Tess Schippers en ik ga naar leerjaar 2 van de opleiding onderwijsassistent. Ik vind het bezig zijn 

met kinderen erg leuk en ik wil ze graag wat leren. Aankomende schooljaar ga ik stage lopen op Veldzijde 

ingroep 1-2. Ik heb er super veel zin in en we gaan er een leuk schooljaar van maken 

Mijn naam is Wouter Melenhorst. Ik ben 16 jaar en kom uit Overdinkel. Ik kom volgend jaar stage lopen op 

basisschool Veldzijde in Losser. Ik kom waarschijnlijk in de klassen 5 en 6/7. Ik zit op Almelo op school en doe 

de opleiding Onderwijsassistent. Dit word mijn 2de jaar op de opleiding. Buiten school voetbal ik veel. Ik ben 

groot fan van FC Twente en kom vaak wedstrijden kijken in het stadion. Ik voetbal zelf bij Sportclub Overdinkel. 

Ik vind het verder leuk om te feesten en te vissen met mijn vrienden. Ik hoop dat het een harstikke leuk jaar 

word op Veldzijde. Ik kijk erna uit om iedereen te ontmoeten. M.v.g., Wouter Melenhorst 



 

 

 

 

Leerlingenraad 2019-2020 

Maandag 22 juni was de laatste vergadering van onze leerlingenraad. Samen hebben wij teruggekeken op dit 

schooljaar. Graag geven zij de nieuwe leerlingenraad mee:het organiseren van een podiumavond! Wij willen  

Thijs, Marlinde, Jade, Fem, Noa en Stef van harte bedanken hoe zij op een fijne manier zich voor Veldzijde 

hebben ingezet. Jullie waren echte Kanjers!     

 

OR 

Hier even een berichtje van de OR. Het was een bijzonder jaar waarin we een deel van onze georganiseerde 
activiteiten voor de leerlingen helaas moesten annuleren. Nu kunnen de leerlingen sinds een aantal weken 
gelukkig weer naar school maar moeten we ons wel houden aan het corona protocol. Dit betekent dat veel 
leuke ideeën die wij als OR hebben nog steeds geen doorgang kunnen vinden. Omdat we toch de ouderbijdrage 
goed willen benutten en deze altijd besteden ten goede van onze leerlingen hebben we een aantal leuke 
dingen voor ze in petto! Zo komt er in de laatste week voor de vakantie een heerlijke verrassing op school.  
 
Daarnaast krijgen de leerlingen uit groep 2 t/m 8 morgen een attentie van de OR mee naar huis, mede mogelijk 

gemaakt door Dijk 59 en Jos Hovestad. 😊 Groep 2 zal deze maandag meekrijgen. 
Ook konden we groep 8 een extra bijdrage geven zodat zij de musical kunnen opnemen en deze aan hun opa’s 
en oma’s kunnen laten zien.  
Doordat er tijdens de corona periode geen oud papier opgehaald is, missen we als OR behoorlijk wat 
inkomsten.  
We vinden het dan ook heel fijn dat de ouders de ouderbijdrage van 2019-2020 wel volledig hebben voldaan. 
Heel blij zijn wij dat de oud papier vaders inmiddels weer zijn gestart met het ophalen van oud papier.  
 
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van een aantal enthousiaste OR leden. Ingrid Stobbe en Monique 
Engbers heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.  
 
We hebben daarom ruimte voor 2 nieuwe OR leden.  Heb je interesse?  
Geef je dan snel op bij Karin Notkamp (voorzitter OR) via orveldzijde@skolo.nl 
 
Bij deze willen we iedereen een hele fijne vakantie wensen, geniet ervan!  
  
Zonnige groetjes, 
 
Ouderraad Veldzijde 

mailto:orveldzijde@skolo.nl


 

 

Schoolbuurtplein 

Dankzij Ron Notkamp, vader van Jade, Siem en Wes, is het gelukt om twee subsidies 
voor de herinrichting van on schoolbuurtplein te mogen gaan ontvangen. Eén subsidie 
van de provincie en één subsidie van het Cooperatiefonds van de Rabobank! Samen 
goed voor €15.000,00!! Geweldig dat dit kan!! Met Mirja Naafs van Vije is inmiddels 
overleg geweest n.a.v het schetsontwerp. Zij gaat kijken wat er mogelijk is binnen dit 
budget om te starten met het belevingsdeel achter de school.Hierbij kunt u denken aan 
een wilgenhut, blote voetenpad, watertap, een wensenboom, beplanting in kader van 
een groene omgeving of een pad van grave d’ór. Wij houden u op de hoogte! 

 

Actie processierupsen 

Wij zijn blij dat wij u kunnen vertellen dat het bestuur van SKOLO heeft ingestemd een kapvergunning aan te 
gaan vragen voor de vijf grote eiken die rondom ons schoolbuurtplein staan. Deze zullen vervangen worden 
door vijf nieuwe bomen waarvoor wij t.z.t. een beplantingsplan zullen maken.Wij hopen van harte dat dit gaat 
meehelpen in het verminderen van de overlast van de processierupsen. 

 

Tips voor lezen in de zomervakantie!    

Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes 

weken om ook het leesniveau op peil te houden  ( en de zogenaamde zomerdip of 

vakantiedip te voorkomen). Vandaar dat blijven lezen belangrijk blijft. 

Tips voor het lezen tijdens de zomervakantie:  

 Goede websites om zelf geschikte boeken op te zoeken zijn bijvoorbeeld 

jeugdbibliotheek.nl, kinderboekenwinkel.nl en jaapleest.nl. Maar het belangrijkste is om uw kind 

vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet te moeilijk is. Zo zorgt u ervoor dat de leesmotivatie 

optimaal is en blijft. 

 De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u gedurende de zomermaanden gratis een aantal boeken, 

ook kinderboeken, lezen op tablet of smartphone. Ook als u geen lid bent van de bibliotheek.   

 Lezen in tijdschriften, informatieve boeken en strips betekent net zo goed leeskilometers maken. Veel 

tijdschriften hebben in de zomermaanden bovendien dikke vakantieboeken voor extra veel lees- en 

doeplezier. 

 Bijna ieder kind vindt het heerlijk om voorgelezen te worden. Vaak leest de ouder voor aan het kind. 

Maar het kan ook heel motiverend werken om het kind te laten voorlezen. En het kind oefent zo 

meteen de verklanking van letters en woorden. 

 Naast ‘gewone’ digitale boeken, bestaan er ook interactieve digitale boeken. In deze boeken komen 

figuren tot leven of is de tekst verrijkt met filmpjes, foto’s en extra informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld 

de Duh!-boeken: een reeks informatieve e-books (verkrijgbaar in de iBookstore) en digitale en 

interactieve boeken-apps van Gottmer (verkrijgbaar in de App Store en Google Play).  

 

 



 

 

 

Maandplanning juli /augustus 2020 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne en ontspannende zomervakantie! 

 

 

 

 

Met zonnige groet,  

mede namens onze collega’s, 

 

Brigitta van Zon  

Gina Bode 

 

 

Woensdag   1 juli Musical groep 8 in A-groep en B-groep 

Donderdag  2 juli Afscheid juf Clementine groep 1 en groep 2 (ochtend)   

Officieel afscheid groep 8 in de groep en met hele school om 12.00ur 

Vrijdag  3 juli 12.00uur alle leerlingen vrij! Zomervakantie!! 

14.15uur Informeel afscheid juf Clementine Poortbulten  

Zaterdag 11 juli Juf Eline jarig 

Woensdag 15 juli Oud papier! 

Vrijdag 17 juli Jan Keemers jarig 

Dinsdag 11 augustus  Mevrouw Agnes Koop jarig 

Donderdag 13 augustus Startvergadering en teamscholing  Microsoft Office 365 

Maandag 17 augustus Start schooljaar 2020-2021! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://walewyc.nl/vakanties-2/&psig=AOvVaw13SY0tCixIabFryBrlpP1D&ust=1593093243076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDq6JvNmuoCFQAAAAAdAAAAABAJ

