
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief september 2020 

Start schooljaar 2020-2021 

Maandag 17 augustus zijn wij onder warme omstandigheden begonnen aan een nieuw schooljaar 

met de Kanjerstartweek. Wij kijken terug op een fijne week die wij dit keer afsloten met 

djembélessen onder begeleiding van Nicole ter Morsche. Wat zagen wij tijdens deze lessen veel 

stralende leerlingen die plezier hadden in deze workshop en genoten! Dank je OR dat dit door jullie 

gebaar mogelijk is geweest!! Mooie foto’s van de activiteiten uit deze startweek heeft u al langs zien 

komen via Social Schools. 

 

Aan het begin van ieder schooljaar ontving u in kader van de AVG (Algemene Verordeningswet 

Privacy) de brief voor toestemming voor het delen van beeldmateriaal. Dit schooljaar zal dit via Social 

Schols gaan gebeuren. Zodra wij hier op SKOLO-niveau afspraken over hebben gemaakt zullen wij u 

nader informeren. Mocht er zich een wijziging voordoen in uw NAW(naam-adres)gegevens, dan is 

het fijn dat u deze doorgeeft aan Jan Poorthuis. Wij passen dit dan aan in ParnasssSys 

(jpoorthuis@skolo.nl). Dank voor uw medewerking! 

 

Vandaag zijn de vragenlijsten meegegeven aan de leerlingen voor de aanstaande startgesprekken.  

De gesprekken worden dit schooljaar in verband met corona, online gehouden. Vrijdag ontvangt u 

per mail (ParnasSys)nadere informatie.  

De ingevulde vragenlijsten bespreekt u tijdens dit gesprek met de groepsleraar van uw kind(eren). Na 

het gesprek graag de ingevulde vragenlijsten in een gesloten enveloppe mee geven aan uw 

kind(eren). Voor  de nieuwe ouders van de leerlingen die gaan instromen staan de 

informatieavonden nog wel ingepland.  Groepsspecifieke informatie ontvangt u middels de 

infobladen van elke groep via Social Schools op donderdag 10 september. 
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Veiligheid en gezondheid voorop 

Corona is helaas nog steeds onder ons. Graag willen wij hier nog een paar punten voor de 

duidelijkheid benoemen die van belang zijn voor ieders veiligheid en gezondheid. Verder is het fijn 

dat als u twijfelt, u contact opneemt met Brigitta van Zon om af te stemmen wat wijs is te doen. 

Graag horen wij van u als u zich laat testen en wat hiervan de uitslag is. Samen kunnen wij corona 

aan en ervoor zorgen dat wij gezond blijven en ons veilig voelen! Houd u aan de 1,5 m afstand, ook 

buiten rondom en op het schoolplein.  

• Voor leerlingen t/m 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudenheid gewoon naar school mogen 

behalve: als er sprake is van koorts of er contact is geweest met iemand met een bevestigde corana-

infectie en hier contact over is geweest met de GGD of als er een volwassen in het gezin klachten 

heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Laat dan uw kind thuis. 

• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: bij verkoudheidsklachten of andere klachten 

die passen bij COVID 19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, (geen hooikoorts), keelpijn, lichte 

verhoging of koorts en/ of plotseling verlies van reuk en of smaak). 

• Mocht uw kind onderschooltijd klachten krijgen die vallen onder de richtlijnen van het RIVM dan 

zullen wij contact met u opnemen om uw kind te komen ophalen. Broertjes/zusjes gaan dan ok mee 

naar huis.  

• Mocht u twijfelen dan kunt altijd contact opnemen met de huisarts of GGD. 

 

Schooltijden 

Vanaf maandag 31 augustus zullen de schooltijden voor groep 1 t/m 8 weer als volgt zijn:        

8.30uur-14.30uur. Vanaf 8.20uur kunnen de leerlingen naar binnen lopen om hun handen te 

wassen. 

Schoolgids/jaarkatern 

De schoolgids voor 2019-2023 staat op onze website www.veldzijde.nl. Elk jaar maken wij een 

jaarkatern met actuele informatie of wijzigingen op deze schoolgids. Het jaarkatern 2020-2021 zal 

volgende week op onze website komen te staan.  

 
 

Social Schools 

Wat geweldig dat wij na 2 weken al 100% hebben bij Social Schools aanmelding (=per leerling in ieder 
geval één aangemelde ouder/verzorger)! Dat betekent dat alle communicatie met u ouders vanaf nu 
via Social Schools zal verlopen. Wij zijn heel blij met de komst van deze nieuwe app en horen vanuit u 
alleen maar positieve geluiden, erg fijn! 
Deze week kon u als ouder/verzorger de startgesprekken voor uw kind(-eren) plannen via de app en 
bijna alle ouders hebben dit ook al gedaan. Morgen ontvangt u via de groepsleraar een uitnodiging 
voor deze, online-gesprekken. 
 
 



 

Voor u als ouder/verzorger  even op een rijtje waarvoor u de app kunt gebruiken; 

• Berichten ontvangen ( schoolbreed en groepsgebonden)  
• Agenda inzien  
• Gesprekken inplannen (startgesprekken/driehoekgesprekken)  
• Absentie doorgeven (graag voor 8.15 uur) 
• Persoonlijk gesprek opstarten met de groepsleraar/leraren van uw kind(-eren). Hierbij gelden 

dezelfde afspraken als bij de mail; leraren reageren op hun werkdag(-en) van 8.00 - 17.30 uur 
• Uw eigen account/instellingen beheren 

Binnenkort zullen wij u ook vragen om toestemming voor het plaatsen/gebruiken van beeldmateriaal 
via Social Schools door te geven. U ontvangt hiervoor dan een verzoek via deze app.  
Verlofaanvragen dienen voorlopig nog schriftelijk ingediend te worden (het formulier kunt u 
downloaden op onze website www.veldzijde.nl).  
 

Afname cito 

Voor het volgen van leerlingen gebruikt de leraar naast observaties en methodetoetsen ook de LOVS-
toetsen van Cito.  We nemen de LOVS-toetsen van Cito in januari/februari en mei/juni af. Het 
afgelopen schooljaar is deze laatste komen te vervallen in verband met de coronacrisis. Deze toetsen 
nemen wij nu af in september. 
Wij willen de resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van uw 
kind sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. De leraar kan dan goed zien welke lesstof  extra 
aandacht moet gaan krijgen. Uw zoon of dochter krijgt zo het onderwijs dat het beste bij hem of haar 
past. 

 
 

 

Welkom 

Welkom Roos Ytsma, Sid Gaalman, Mika Niemer,            

Lynthe Elshoff, Jairo Deidda, op onze basisschool!                 

Wij wensen jullie samen met jullie ouders heel  veel plezier bij 

ons op Veldzijde!! 

 

Personeel 

Juf Jolien heeft sinds 12 juli een mooie en gezonde dochter: Maud Feline Tabois! Wij wensen haar 

samen met Wesley en Maud veel geluk en plezier! Het re-ïntegratietraject van juf Brigitte verloopt 

naar wens. Juf José pakt de komende periode haar werkzaamheden in en rondom de groep op in 

kader van haar re-íntegratie. 
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Leerlingenraad 2020-2021 

Ieder schooljaar wordt in de eerste week van het schooljaar een nieuwe leerlingenraad gekozen. De 

leerlingen uit groep 5 t/m 9 kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.Na hun presentaties aan hun 

groep zijn twee leerlingen gekozen: 

Groep 5:     Edie ter Linde en Rowam Zanderink 

Groep 6/7: Fien Damhuis en Guus Naafs 

                     Hidde Lokhorst en Kai Speerstra 

Groep 8:     Lotte Hoevers en Jayden Pots 

Van harte gefeliciteerd en een heel fijn jaar in de leerlingenraad gewenst! In de volgende nieuwsbrief 

stellen zij zich verder aan u voor.  

 

 
 

Ericagroep (plusgroep) 

Wij gaan ook dit schooljaar weer werken met de Ericagroep. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen zich 

aanmelden middels een motivatiebrief. Juf Gina zal in de komende week de informatie- en 

motivatiebrief meegeven naar huis. In de groepen zal er aandacht worden besteed hoe het 

aanmelden voor de Ericagroep gaat. Het komende schooljaar zullen wij tevens een Ericagroep gaan 

opstarten voor leerlingen uit groep 3 en groep 4.  

 



 

Vanuit OR 

Supermarkt Jumbo DE Jong heeft een erg leuke actie: Vul de kas. Hier nemen wij als Veldzijde ook 

aan deel. Bij besteding van elke €10,- ontvangt een klant een unieke code die €0,10 waard is. Deze 

code kan online worden toegekend of in de winkel kan de coupon worden ingeleverd in de box van 

Veldzijde. Welke box-nummer we hebben, weten we nog niet.  

Het geld dat we hiermee verdienen, willen we besteden om het schoolbuurtplein aan de achterzijde 

te gaan inrichten! De actie start op 2 september en loopt t/m 27 oktober. 

Wilt u ons hiermee helpen? Heel erg bedankt! 

 

Gymrooster 

Dit schooljaar zijn de gymlessen als volgt: 
Mochten zich weersomstandigheden of bijzondere situaties voordoen waardoor de gymlessen niet 

door kunnen gaan dan zal de groepsleerkracht dit tijdig laten weten via Social Schools. 

 

Havezathe 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag  

08.30uur   Groep 5   

09.25uur   Groep 3 Groep 8  

10.05uur   Groep 4 Groep 6/7  

11.40uur Groep 5     

Vlasakker 
 

     

12.50uur Groep 6/7     

13.35uur Groep 8     

 

 

Maandplanning september 

Zie Social Schools 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s van basisschool Veldzijde, 

 

Brigitta van Zon en Gina Bode 

 

 


