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Agenda: 

20-06   start vd week 

van de schoonmaak  

(brief via Basisschoolnet) 

21-06   groep 6/7/8 

afsluiting Muziek van de 

Toekomst. 

22-06   

Sport&spelochtend door 

leerlingen van het ROC 

voor groep 1 t/m 8 

24-06 Voorstelling maken 

(groep 3/4/5) 

25-6   Nijntje-‘examen’ 

in gymzaal van Rietmolen 

28-06   Groep 8 op kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jason Zwierink 
Jason ligt in het ziekenhuis van Nijmegen. Hij vecht voor zijn herstel. Wij 

vinden de nieuwsbrief niet de geschikte plek om een heel verhaal over de 

situatie van Jason te melden. Bijzonderheden krijgen ouders van school te 

horen via de speciale berichten via Basisschoolnet.  

 

 
Formatie 
Komend schooljaar mogen we weer met dezelfde formatie als dit jaar ons 

‘plaatje’ maken. Op de ochtenden hebben we dan 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Op de 

middagen werken we met 3 combinatiegroepen. Elke hele vrijdag kunnen we 

ook de 3 afzonderlijke combinaties draaien. 

De exacte invulling van de ‘poppetjes en groepen’ wordt eerst naar de mr 

gestuurd en zodra zij hun mening hebben gegeven delen we het 

formatieplaatje met alle ouders. 

 

Teamleden 1. 
Een belangrijke wijziging t.o.v. dit schooljaar is de aan-/af-wezigheid van 

Gerdien. Gerdien heeft aangegeven open te staan voor nieuwe uitdagingen en 

mogelijkheden. We zijn heel blij voor Gerdien dat er voor haar een nieuwe 

uitdaging aankomt. Gerdien gaat nl. vanaf het nieuwe schooljaar op de Willem 

van Oranje in Enschede werken. Ze krijgt daar samen met een duo-partner 

een groep 1/2. U krijgt nog een speciale uitnodiging voor haar 

afscheidsbijeenkomst.  

 

Teamleden 2. 
Met het vertrek van Gerdien komt er ook vacatureruimte. Deze ruimte zal 

deels worden ingevuld door Marjo. Voor de kinderen en ons een heel bekend 

gezicht. Een ander deel van de vacatureruimte zal door Judith Lammers 

worden ingevuld. Zij heeft bij ons op school al vaker ingevallen. En mede 

daardoor ook al een beetje een bekend gezicht voor velen. 
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Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 5 juli 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheid Ellen. 
In principe ben ik, i.v.m. het kamp van groep 8, afwezig van dinsdag 28 juni 

t/m vrijdag 1 juli. Voor dringende zaken betreffende uw kind gaat u natuurlijk 

eerst naar de eigen leerkracht. Voor schoolaangelegenheden  kunt u op 

dinsdag en woensdag bij Annemarie terecht, en op donderdag en vrijdag bij 

Kirsten. Op dinsdag- en donderdagochtend kan ook Roelof u te woord staan. 

 
Nijntje examen… 
Op zaterdag 25 juni mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 laten zien wat ze 

allemaal hebben geleerd tijdens de Nijntje-beweeglessen. In de gymzaal in 

Rietmolen is er van 09:00 uur tot 10:30 uur een ‘laat zien wat je kunt-festijn’.  

Juf Lavinia (NGV) zal de kinderen begeleiden tijdens hun activiteiten. De 

ouders van de kinderen hebben inmiddels de officiële uitnodiging voor deze 

leuke activiteit. 

 

Elmerlessen 
Komend schooljaar zal Jessica Rambach weer Elmerlessen verzorgen aan een 

deel van de onderbouw. De exacte momenten zijn op dit moment nog niet 

bekend. 

 

Kirsten vertelt… 
Dit schooljaar deed ik de opleiding ‘Gedragscoach in de school’.  

Voor een deel bestond deze uit theorie: Welke gedragsproblemen zijn er? 

Hoe ontstaan ze? Hoe signaleer je ze? Welke hebben met elkaar te maken? 

Maar vooral de vraag: Hoe ga je ermee om?  

Ik heb geleerd dat de oorzaak van gedrag niet altijd helemaal duidelijk hoeft 

te zijn, maar dat je wel op zoek moet gaan naar de functie ervan. Dus, waarom 

gedraagt iemand zich zo? Wat wil hij/zij ermee bereiken? Als dat duidelijk is, 

kun je door naar de praktijk, het coachen.  

De manier van coachen die ik geoefend heb, heet oplossingsgericht. Deze gaat 

uit van de positieve psychologie. Je kijkt dan naar wat wél goed gaat en hoe je 

dat kunt uitbreiden. Het probleem wordt dus niet uitgebreid geanalyseerd, 

maar er wordt zo snel mogelijk gekeken naar een oplossing. Deze manier van 

coachen is niet alleen geschikt voor kinderen, maar kan ik ook gebruiken bij 

collega’s met een hulpvraag. 

Alle praktische en theoretische opdrachten heb ik ingeleverd in een portfolio. 

Nadat dit was goedgekeurd moest ik voor mijn medecursisten en docent een 

presentatie houden over wat ik gedaan en geleerd heb. Intussen heb ik mijn 

certificaat binnen en ben dus geslaagd. Dit wil niet zeggen dat ik nu een 

ervaren coach ben en pasklare oplossingen heb, maar ik heb een goed begin 

gemaakt en al doende leert men! 

 

Luizenpluizers 
De luizenpluizers hebben woensdag alle kinderen weer gecontroleerd. De 

controle volgde na een melding van een moeder dat haar kind hoofdluis had. 

De luizenpluizers en het team zijn heel blij dat ouders zichzelf melden indien 

er bij hun kind hoofdluis is. Dan kan er gelijk een algehele controle op school 

worden geregeld. Verzoek van de luizenpluizers: blijf uw kind controleren. En 

u weet het… luizen houden ook van heel schone haren en hoofden. 
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Musical 
Pieter-Jan en Ellen zijn met de mensen van de van Gellicumzaal in overleg vwb 

een nieuwe datum waarop de musical kan worden gespeeld. Zodra de datum 

bekend is wordt deze gedeeld. 

 

Muziek-belevings-event…. 
Op vrijdag 24 juni maken de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 samen met 

kinderen van andere scholen,  o.l.v. mensen van Fort vd Verbeelding, een 

muzikaal feestje. Deze activiteit vindt plaats in het openluchttheater van 

Eibergen. We zoeken ouders die deze ochtend om 08:30 uur de kinderen naar 

Eibergen willen brengen, en we zoeken ouders die de kinderen om 12:00 uur 

willen ophalen. (ouders mogen als ze dat willen ook de hele tijd blijven…)  

Aanmelden bij juf Gerdien.  

 
Lepels en flessen nodig… 
Voor de voorstelling van groep 3, 4 en 5 heeft elke leerling een lepel en lege 

zeep/shampoo fles nodig. Als u nog lege shampoo/zeep flessen heeft: de 

groepen 3, 4 en 5 zijn er blij mee! 

 

Schoonmaak 
Wat fijn dat er al veel ouders spelmateriaal hebben meegenomen om thuis 

schoon te maken. Ook heel fijn dat zich al ouders hebben aangemeld voor de 

schoonmaakmomenten. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u ons wel 

komen helpen? Geen probleem! Aanmelden kan nog steeds via de 

groepsleerkracht van uw kind.  

 

Vanuit groep 1/2  
Aan het eind van de nieuwsbrief staan weer een mooie collage van groep 1/2.  

 

============================================== 
 

 
 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 
Als allereerste willen wij ons graag aan u voorstellen in deze brief.  
 
Wij zijn Laura , Loes , Hilde & Naomi! Vier studenten aan het ROC van 
Twente , opleiding Leisure & Hospitality.  
Dit is een opleiding in het toerisme en recreatie. Hierbij worden wij deels 
opgeleid tot animators/animatrices.  
 
Voor een opdracht van onze opleiding mogen wij een sportdag 
organiseren. Onze keuze is hierbij gevallen op Kisveld in Neede.   
Deze sportdag zou plaats gaan vinden op 22 juni 2016.  
 
Voor deze dag zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers. De hele dag duurt 
van 8:30 t/m 12:15 uur  
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Omdat wij een aantal spellen hebben waarbij de kinderen nat kunnen 
worden, zouden we graag willen dat de kinderen zwemkleding 
meenemen/aan hebben. Ook zou het dan fijn zijn dat ze een handdoek 
meenemen. Deze spellen doen wij natuurlijk afhankelijk van het weer. 
 
 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger ? 
Dat kan via: e.hemmers@kisveldvco.nl  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Laura, Loes , Hilde & Naomi 
 

Aan het eind… 
Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van 

komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke, 

interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan 

plek op de nieuwsbrief.(dir@kisveldvco.nl) 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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