
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juni 2020 

 

Verdere openstelling van het basisonderwijs 

Tijdens de persconferentie op dinsdag 19 mei jl. heeft de minister-president aangekondigd dat de basisscholen 

in Nederland met ingang maandag 8 juni weer volledig opengaan en zich kunnen gaan richten op het lesgeven 

volgens het hele dagenmodel zoals dat gebruikelijk was. 

Inmiddels zijn wij ruim een week verder en in afwachting van een nieuw protocol waarin de richtlijnen van het 

OMT en RIVM zijn verwerkt voor de verdere normalisatie van het basisonderwijs. Om die reden kunnen wij u in 

deze nieuwsbrief helaas niet nader informeren over het hoe en wat op onze basisschool vanaf 8 juni 

aanstaande. Op het moment dat deze informatie ons ter beschikking wordt gesteld zal het directeurenberaad 

van onze stichting dit bespreken en waar nodig centrale afspraken maken of besluiten nemen. Hierna zullen wij 

u zo spoedig mogelijk informeren. 

 

Terugblik 

Terugkijkend op de afgelopen dertien dagen overheerst bij ons een algemeen gevoel van tevredenheid. Wij zijn 

blij en trots op onze leerlingen hoe zij nu zowel op school als thuis werken en zich ouden aan de afspraken. Dit 

geldt ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) hoe u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Leerlingen worden 

zoveel mogelijk lopend of fietsend gebracht. De leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 worden buiten bij de 

betreffende ingangen opgevangen door de leraren. Zij begeleiden de leerlingen naar binnen. U als 

ouder(s)/verzorger(s) houdt 1,5 m afstand van de leraar en van elkaar. De oudere leerlingen komen zelfstandig 

naar onze basisschool en lopen rustig vanaf 8.20 uur naar binnen. 

 

Dankbaar 

Sinds dat basisschool Veldzijde vanaf maandag 16 maart gesloten is geweest voor het verzorgen van onderwijs 

en tijdens de eerste weken van de herstart van het  basisonderwijs hebben wij geen berichten mogen 

ontvangen dat personeelsleden en/of ouder(s)/verzorger(s) positief zijn getest op COVID-19. Daar zijn wij 

dankbaar voor! Nogmaals blijf gezond en laten wij ons met elkaar houden aan de richtlijnen zoals die voor nu 

gelden in ons land. Samen sterk en dichterbij dan ooit! 

Mocht in de toekomst blijken dat er wel sprake is van een positieve test bij leraren en/of ouder(s)/verzorger(s) 

zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Uiteraard nadat wij hiervan melding hebben gedaan bij 

de GGD IJsselland. 



 

 

 

Wat staat ons nog te wachten in de maand juni? 

 Wij wachten op het uitkomen van het protocol waarna wij u zo spoedig mogelijk zullen informeren over hoe 

het onderwijs er vanaf 8 juni aanstaande op basisschool Veldzijde inhoud kan worden gegeven. 

 De E-afname van de Citotoetsen die onderdeel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem worden in september 

2020 afgenomen. Dit is in lijn met het advies van CITO. 

 Wel nemen wij de Kanvas vragenlijsten voor sociale veiligheid af om een beeld te krijgen van het 

welbevinden van onze leerlingen. 

 Wij hebben nog twee studiedagen op dinsdag 2 juni  en op woensdag 17 juni die vanaf het begin van het 

schooljaar met u zijn gedeeld. Tijdens de studiedag op 2 juni wordt er onder andere gesproken over de 

jaarplanning, evaluatie van de onderwijskundige jaarplanning, de verdere normalisatie van het onderwijs na 

8 juni. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor hoe wij op het eind van het schooljaar willen omgaan met de 

geplande oudergesprekken. Dit geldt tevens een portfolio/rapport dat recht doet aan deze bijzondere 

tweede helft van het schooljaar 2019-2020. Verder komen de personele bezetting, het werkverdelingsplan 

en het bespreken van een normeringenoverzicht ter sprake.  

Op woensdag 17 juni komt de onderwijskundige jaarplanning voor 2020-2021 aan de orde, groepsplannen, 

oudergesprekken en de onderwijskundige borging. Everard Stege komt in de middag ons begeleiden voor het 

verbinden van de studiemiddag identiteit/kernwaarden en de klankbordavond over dit thema met 

ouders/team.  

 

Vakantieplanning 2020-2021 

Het vakantierooster sluit aan bij de basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs in Losser en Oldenzaal. 

De studiedagen 2020-2021 worden aan het begin van het nieuwe schooljaar aan u bekend gemaakt.  

Op woensdag 7 oktober 2020 hebben de leerlingen vrij i.v.m. de SKOLO-studiedag.  

De laatste vrijdagmiddag voor de zomervakantie hebben alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij! 

 

Vakantie Van Tot en met  

Herfst  Maandag     22-10-2020 Vrijdag    16-10-2018  

Kerst  Maandag     21-12-2020 Vrijdag     01-01-2020 

Voorjaar  Maandag     22-02-2021 Vrijdag     26-02-2021 

Carnaval Maandag     15-02-2021 Dinsdag   16-02-2021 

Goede Vrijdag (middag)  Vrijdag     02-04-2021 

Pasen  Maandag 05-04-2021 

Tulp/Mei Maandag 26-04-2021 Vrijdag     07-05-2021 

Hemelvaart  Donderdag 13-05-2021 Vrijdag     14-05-2021 

Pinksteren   Maandag 24-05-2021 

Zomer  Maandag     12-07-2021 Vrijdag     20-08-2021 



 

 

Personeel 

Op weg naar een nieuwe uitdaging 

Na ruim 20 mooie onderwijsjaren bij Veldzijde neem ik dit schooljaar afscheid van Veldzijde. Ooit begonnen als 

invalster, met toen nog Jan Hesselink als directeur. In die periode heb ik vaak gezegd: ‘Dit is de juiste plek, op 

het juiste moment’. En nu is voor mij de tijd gekomen om nog één keer een nieuwe stap te zetten binnen het 

onderwijs. Deze vraag heb ik een tijd geleden neergelegd bij de directie en bij het bestuur van Skolo. Al snel 

bleek dat er zeker mogelijkheden waren en dat ik goed moest nadenken over wat ik dan zelf graag zou willen. 

Naar voren kwam dat ik nog graag een keer zou willen werken bij een andere onderwijsstichting en dit kon! 

Vanuit Skolo kan ik op detacheringsbasis werken binnen een andere stichting. Welke het precies zal worden, 

moet de komende tijd nog blijken omdat op dit moment scholen 

volop bezig zijn met hun formatie en de daarbij behorende 

gesprekken. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar 

uiteindelijk voelt het goed. Zeker zal ik de kinderen, ouders en 

collega’s van Veldzijde missen, maar niet vergeten! Bij deze wil ik 

jullie bedanken voor het vertrouwen en de ontzettend fijne tijd 

die dankzij jullie als ouders en natuurlijk de kinderen op Veldzijde 

heb mogen ervaren. Dank jullie wel en tot ziens! 

 

Clementine Grashof 

 

Personeel overig 

Zoals bij u bekend is, is  juf Brigitte bezig met haar re-ïntegratietraject. Hiervoor heeft zij inmiddels haar 

werkzaamheden in en om groep 4 opgepakt. Het traject verloopt naar wens!  

 

Juf Jolien zal donderdag 4 juni voorlopig voor het laatst werken. Zij gaat dan met zwangerschapsverlof. Wij 

wensen haar van harte een mooie en voorspoedige verlofperiode! Heerlijk genieten van deze speciale weken. 

 

Juf José is op dit moment niet aan het werk wegens het hervinden van haar balans tussen werk en privé. Wij 

wensen haar alle goeds en sterkte!  Juf josé wordt vervangen door juf Marga Meulenkamp; een fijne tijd 

gewenst op Veldzijde! 

 

Welkom 

Komende maand zulen Lisanne Otten en Rita Maseesa bij ons 

starten in groep 1. Wij wensen jou samen met jouw ouders heel 

veel plezier bij ons op Veldzijde!!! 

 

Verkeersexamen groep 7 

Inmiddels worden er ook al activiteiten ingepland die wel mogen plaatsvinden volgens de richtlijnen van het 

RIVM. De leerlingen uit groep 7 zullen op maandag 15 juni hun praktisch verkeersexamen doen. Zij zullen 

aansluitend op dinsdag 16 juni hun theoretisch verkeersexamen afleggen. Via deze weg willen wij de leerlingen 

uit groep 7 heel veel succes wensen! 

Wij zullen Clementine als collega 

zeer zeker gaan missen! Voor nu 

alvast heel veel succes gewenst, 

Clementine, voor wat zich de 

komende weken aan gaat dienen in 

het vinden van een nieuwe 

werkplek!  



 

 

 

 

 

 

Maandplanning juni 2020 

 

 

Wij wensen u samen met uw gezin mooie en gezellige Pinksterdagen! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens onze collega’s van basisschool Veldzijde  

 

Brigitta van Zon  

Gina Bode 

 

 

 

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij 

Dinsdag 2 juni Studiedag: alle leerlingen vrij 

20.00 uur: vergadering OR 

Dinsdag 9 juni 19.00 uur: vergadering MR 

Maandag  15 juni Praktisch verkeersexamen groep 7 

Dinsdag 16 juni Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Woensdag  17 juni Studiedag: alle leerlingen vrij 

Oud papier  

Donderdag 18 juni Leerlingen krijgen rapport  

Maandag 22 juni 12.30 uur: vergadering leerlingenraad 

20.00 uur: vergadering GMR 

Dinsdag 23 juni Oudergesprekken 

Wisselmiddag groep 1 t/m 7 

Kennismaking TCC groep 8  

Woensdag 24 juni Oudergesprekken 

Juf Clementine jarig 

Donderdag 25 juni Oudergesprekken 

Nieuwsbrief juli gaat uit 


