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Agenda: 

19-04   mr vergadering 

22-04   Koningsspelen, 

09:00 - 11:30 groep 1/2 

08:30 - 14:30            

groep 3 t/m 8 

25-04 t/m 06-05  

Meivakantie. 

04-05   Herdenking bij 

het monument op de 

Needse Berg. 

12-05   or-vergadering 

16-05  2e Pinksterdag, 

allen vrij 

17-05   Fietscontrole 

groep 7/8 

18-05   Meesters- en 

juffendag 

19-05   Verkeersexamen 

praktijk (groep 7/8) 

18-05   

Touwtrektoernooi in 

Eibergen (gr. 5 t/m 8) 

  

Toppers! 
We feliciteren de toppers van groep 7/8 met hun sportieve prestatie tijdens 

het Needse schoolvoetbaltoernooi. Geen top 3 notering, maar wat hebben we 

genoten van het sportieve spel en gedrag van onze kanjers!   

 
 

Lezing Jay Marino 
Jay Marino is grondlegger van Continuous Improvement. Wij kennen het hier 

op school als ‘continu verbeteren’. In het dagelijks leven op school ervaren 

leerlingen cv door de portfolio’s, de databorden, de groepsafspraken, de 

groepsdoelen en de persoonlijke doelen. CV bestaat uit nog veel meer.  

 

Annemarie en ik zijn na de inspirerende lezing van Jay enorm enthousiast 

gebleven. We hebben wel geconstateerd dat we heel veel onderdelen van CV al 

doen maar dat we nu voor een duidelijke lijn moeten zorgen. Dit is een mooi 

punt voor het nieuwe schooljaar. We beginnen met de voorbereidingen na de 

meivakantie en zullen na de zomervakantie volop verder gaan. 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Aan het eind van de nieuwsbrief vindt u een stukje over een nieuwe training 

van MioMondo en een stukje over Leefwijs. Tevens hebben we een brief van 

de Samenloop voor Hoop toegevoegd. 

 

  

http://www.kisveldvco.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 20 mei 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 
Dank voor hulp! 
We (teamleden en or-leden) zijn heel blij dat zich voor zowel de 

Koningsspelen als ook de meester- en juffendag ouders hebben gemeld die ons 

willen helpen. Enerzijds met het begeleiden van spellen, anderzijds met het 

bakken van pannenkoeken. Wat fijn dat ook ouders die geen zitting hebben in 

een or of mr het heel gewoon vinden om te helpen. Kunt u deze keren niet, 

helemaal geen probleem,  er komt vast nog wel een keer een moment waarop u 

uw steentje kunt bijdragen. 

 

 

Schooldienst 
De collecte t.b.v. het KNGF (voor opleiding van blinde geleide honden) heeft  

€ 169,30 opgebracht. De diaconie van de PKN maakt dit mooie bedrag over. 

 
Koningsspelen 2016 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. De voorbereidingen zijn in volle 

gang. Hennie (oud keeper van FC Twente) en Rick Ardesch zullen aanwezig 

zijn. Ze nemen ook iemand mee die een demonstratie ‘sportveer’ komt geven.  

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is het wat schooltijden betreft een 

reguliere dag. De kinderen van groep 1/2 zijn van harte welkom om tussen 

09:00 uur en 11:30 uur met ons mee te doen. 

Tussen de middag lunchen we met groep 3 t/m 8. We doen dit met de spullen 

die we krijgen van de organisatie van de landelijke Koningsspelen. 
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Vanuit de plusgroep 
In een eerdere nieuwsbrief lieten we weten erg blij te zijn dat we konden 

starten met een plusgroep binnen onze school. Inmiddels is Rolinda Veldkamp 

twee keer aan het werk geweest met de plusgroep, waarin leerlingen van 

groep 4 t/m 8 zitten.  

Maar waarom vinden wij het eigenlijk belangrijk dat sommige kinderen naar 
deze plusgroep gaan?  
Het overgrote deel van de leerlingen op de basisschool heeft te maken met 

leerstof die past bij hun ontwikkeling. De nieuwe stof sluit aan bij wat ze al 

kennen en kunnen, en ze moeten zich steeds weer inzetten om zich de nieuwe 

stof eigen te maken. De leerlingen leren (onbewust) doorzetten, omgaan met 

fouten maken, het verbeteren van hun werk, een langere tijd gericht bezig 

zijn met een taak, hulp vragen, samenwerken, succes ervaringen beleven, 

omgaan met feedback, etc. Kortom, vaardigheden die erg belangrijk zijn voor 

een goede ontwikkeling van kinderen.  

Kinderen die de leerstof erg gemakkelijk aankunnen, komen in de reguliere 

klas veel minder in aanraking met bovengenoemde vaardigheden. Ze moeten 

dus op een andere manier ‘leren leren’, dit gaat bij hen niet vanzelf (al lijkt dit 

misschien soms wel zo). In de plusgroep worden ze meer aangesproken op hun 

eigen (denk)niveau en de onderwijsbehoeften die daarbij horen.  

De plusgroep is dus geen ‘leuk extraatje’, maar levert een belangrijke 

bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen.  

 

 
Vanuit de ouderraad 
-de organisatie van de meester- & juffendag heeft ons gevraagd of wij 

kunnen zorgen voor 180 à 200 pannenkoeken. Deze pannenkoeken moeten dan 

op woensdag 18 mei gebakken worden. Heb je zin om mee te bakken? Meld je 

dan bij ons aan: or@kisveldvco.nl  (De ouderraad verzorgt de boodschappen) 

 
-veiligheid van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. We blijven dan 

ook op zoek naar vaders, opa’s, oma’s en moeders die 1x per week 15 minuten  

willen brigadieren. Wat hebben we te bieden? 

*een scholingsuur waar je de fijne kneepjes vh vak leert 

*een leuke groep mede-brigadiers 

*passende kleding 

Interesse? or@kisveldvco.nl  

 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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Bikkels in de dop©  

Meer zelfvertrouwen, beter over jezelf denken en relaxter zijn in nieuwe situaties. Dat is de kern 

van onze Bikkeltraining © voor kinderen. De kinderen leren beter voor zichzelf op te komen en 

gewoon lekkerder in hun vel te zitten.  

Is uw kind verlegen, snel boos, durft het geen nee te zeggen, wordt het als laatste gekozen, speelt een 

ander de baas over je kind, kan het moeilijk vrienden maken en houden. Vindt het omgaan met een 

meningsverschil, confrontatie of botsing met een ander erg eng? Leer hoe je zelf een nieuwe start kunt 

maken, anders over dingen na kunt denken en met opgeheven hoofd nieuwe uitdagingen aankunt. 

 Inhoud van de training 

In de weerbaarheidstraining ’Bikkels in de dop’ komen de volgende thema’s aan bod: 

o Wie ben ik: Mijn sterke kanten, mijn uitdagingen, mijn leerdoelen 

o Hoe kom ik over: Hoe sta ik, hoe kom ik over; houdingen en verborgen 

boodschappen 

o Eerste indruk: Een goede eerste indruk maken 

o Relaxen: Ontspanningsoefeningen 

o Problemen herkennen: Problemen herkennen en eerste aanzet tot oplossingen 

o Leren relativeren: Kennismaken met het ‘nieuwe denken’; Bikkelgedachten 

o GGGG-model: Word de baas over je gedachten, gevoelens en gedrag naar aanleiding 

van gebeurtenissen 

o Omgaan met lastig gedrag: Nee-zeggen, kritiek geven, om hulp vragen 

o Vrienden: vrienden maken en houden 

o Pesten en plagen: Voorkomen en ‘genezen’ van pesten 

o Stevig in je schoenen: Alles wat je hebt geleerd helpt je stevig te staan 

o Let’s go!: Een persoonlijk plan van aanpak 

Mio Mondo maakt waar nodig, ter ondersteuning, tijdens de training ook gebruik van 

verschillende andere technieken. Technieken vanuit de Kanjertraining, Kids’Skills en Ik ben 

een kei! 

Wanneer: 

Maandagmiddag: 16.00-17.30 uur. 

Nieuwe training start op 9 mei .              U kunt uw kind opgeven via info@mio-mondo.nl 

================================================================= 
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LEEF WIJS lessen op  Kisveld ‘Het tussendoortje’ stond centraal. 

Woensdag 9 maart  hebben we  Oriëntatielessen  gegeven aan  de kinderen van groep 1 t/m 8. 

Met de kleuters heeft Marlie Telgenkamp, medewerker van GGD, gesproken over wat voor soorten 

fruit/groente er zijn. Kennen ze alle fruit bij naam. En wat voor vorm heeft het? Soms voelt een fruit 

glad( appel) maar een kiwi voelt niet glad. De kinderen leerden ook hoe je moet proeven namelijk 

met je tong en dat je het altijd moet proberen, misschien lust je het wel! In groep 3 en 4 hebben we 

het gehad over de 4 smaken zout, zuur, zoet en bitter. De kinderen hebben deze smaken voorzichtig 

geproefd. Het was best lastig om te noemen wat je nou precies proeft. Met de kinderen van groep 5 

t/m 8 hebben we het gehad over de energiedrankjes en de pakjes drinken. We hebben samen 

gekeken naar de hoeveelheid suiker die de fabriek er in stopt en wat suiker met je doet. (eerst krijg je 

energie, daarna voel je je moe en wat doet veel suiker met je lichaam) De kinderen wisten ook al heel 

veel over fruit en tussendoortjes.  

Woensdag 23 maart stond er ‘s morgens een kraam in de hal met allerlei gezonde en ongezonde 

tussendoortjes voor de ouders en de kinderen. Op de tafel stonden allerlei pakjes drinken met 

suikerklontjes erbij. Hoeveel suiker zit er in een pakje Fristi of Wickey? Hoeveel in water of ranja? 

Eerst hebben we tot 9 uur met wat ouders gesproken over de tussendoortjes en wat je kunt doen als 

je kind weinig lust, zoals betrekken bij het eten maken, zelf laten opscheppen, etc. Daarna hebben 

we samen met ouders en kinderen een gezonde spies gemaakt met fruit en groente. Dit was de 

pauzehap. Vervolgens zijn alle groepen bij de Kraam geweest en kregen de kinderen informatie over 

allerlei tussendoortjes, drinken en hebben ze een eigen gemaakte Ice tea geproefd. (Water met 

citroen, munt en komkommerreepjes erin) De kinderen van groep 1-2 kregen bezoek van Draakje die 

eigenlijk alleen maar lolly’s lustte. De kinderen leerde hem om altijd fruit te proeven met je tong en 

dat je toch moet proberen een stukje fruit in de mond te stoppen. Ook al vind je het eng. Je moet 

soms iets 10 keer proeven om het lekker te vinden. 

Wij zijn heel blij met de inzet van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de Kisveldschool in 

Neede. In mei/juni komen we weer terug, met als thema ‘het ontbijt’. Wanneer dat is kunt u dan 

lezen in de nieuwsbrief van school. We geven dan weer oriëntatielessen in de klas over het ontbijt en  

wat  je allemaal als ontbijt kunt eten. Vervolgens staan we 1 of 2 weken daarna weer in de hal met 

een infokraam voor ouders van 8.30 t/m 9 uur over ontbijtproducten en vanaf  9 uur gaan de 

kinderen langs de kraam. Misschien heeft u als ouder nog een vraag over het eetgedrag van u kind of 

een andere vraag? U bent van harte welkom. We hopen straks wat meer ouders  bij de kraam te 

zien.. Heeft u nog vragen dan kunt u mij altijd mailen m.krabbenborg@ggdnog.nl  

Met vriendelijke groet 

Maria Krabbenborg en Marlie Telgenkamp GGD Noord-en Oost Gelderland 

mailto:m.krabbenborg@ggdnog.nl


 
 
 
 
 
 
 

KinderLoop Berkelland 2016 
Hey! Doe je ook mee?! 

 
Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Wellicht heeft u gehoord van de SamenLoop voor Hoop Berkelland die georganiseerd wordt in het 

weekend van 11 & 12 juni 2016. Tijdens dit evenement wordt ook een KinderLoop georganiseerd. 

 

Even in het kort wat de SamenLoop inhoudt. De SamenLoop voor Hoop is een evenement dat sinds 

2006 is overgewaaid vanuit Amerika. Tijdens dit evenement lopen teams, bestaande uit zo´n 10 tot 20 

volwassenen een 24 uurswandelestafette (het is dus geen wedstrijd). Vaak worden deze teams 

gesponsord om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door  

KWF Kankerbestrijding. Of zamelen ze in de aanloop van het evenement geld in met een leuke, ludieke 

actie. Tijdens de Loop kunnen zij ook spullen verkopen voor het goede doel. Er zijn 3 bijzondere 

momenten tijdens de Loop “Ereronde.” Dit is de eerste ronde die gelopen wordt door zogenaamde 

survivors oftewel (ex)kankerpatiënten. Daarnaast de “Kaarsenceremonie” en de “Sluitingsronde.” 

Daar voegen wij de KinderLoop aan toe! 

De KinderLoop wordt gehouden op zaterdag 11 juni van 15:00 – 17:00 uur.  

Voor de kinderen is dit kosteloos.  

Op school is een inschrijfformulier en een kleurplaat te krijgen. 

 

Uiteraard is het wel de bedoeling om met een mooie actie geld in te zamelen voor het goede doel. 

Bijv. tijdens Koningsdag spullen verkopen, auto’s wassen in de buurt, zelfgemaakte lekkernijen 

verkopen. Elke euro telt! 

Bij alle VVV’s in Berkelland zijn eveneens Kaarsenzakken te koop voor € 5,- per stuk. Hierop kunnen 

teksten worden geschreven/ tekeningen worden gemaakt en nadien weer worden ingeleverd bij de 

VVV. Deze worden dan tijdens de Kaarsenceremonie, zaterdag 11 juni 22:00 uur, als een zee van licht 

gebruikt om de mensen te herdenken die de strijd niet hebben kunnen winnen tegen de ziekte, en de 

mensen die lopen letterlijk te verlichten als ze de nacht in gaan. 

Dit is een heel indrukwekkend, mooi moment tijdens de Loop. 

 

Daarnaast wordt er van alles georganiseerd op het terrein voor de kinderen. 

Natuurlijk hopen wij dat er heel veel kinderen meedoen en zien het inschrijfformulier graag zo 

compleet mogelijk ingevuld retour voor 15 mei op mailadres: vosilse79@hotmail.com. Hier kunt u ook 

terecht met eventuele vragen. 

 

Tot dan!  

Hanny Alferdinck en Ilse Welling 
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