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Agenda: 

05-09   or vergadert 

14-09   SENconferentie, 

Annemarie afwezig 

16-09   school barbecue 

19-09   start sportweek 

22-09   informatie avond 

04-10   studiedag team, 

alle leerlingen hebben vrij  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom, deel 1. 
Welkom allemaal!!  Afgelopen maandag zijn we gestart met 62 leerlingen, 

evenveel als vorig schooljaar. En voor onze school is dat gunstig. We zijn nl. 

stapje voor stapje weer wat aan het groeien. We hopen dat deze groei 

doorgaat en hopen dat u ons daarmee als Kisveldambassadeurs zult blijven 

helpen.  

 

Welkom, deel 2. 
We zeggen ‘van harte welkom’ tegen Nynke. Zij zit sinds deze week in groep 

1/2. We wensen Nynke en de familie van Hees een heel fijne tijd bij ons op 

school! 

 

Welkom, deel 3. 
We zeggen ‘van harte welkom’ tegen Larissa. Zij zit ook sinds deze week in 

groep 1/2. We wensen Larissa en de familie v.d. Ende een heel fijne tijd bij 

ons op school! 

 

Welkom, deel 4. 
We zeggen ook welkom tegen nieuwe stagiaires. Juf Mirthe is op de maandag 

en dinsdag in groep 5/6. En ook Kim van Beweegwijs heeft elke donderdag een 

stagiair bij zich. 

 
MijnSchool 
Alle ouders hebben, als het goed is gegaan, in hun mailbox een mailtje van 

MijnSchool ontvangen met daarin een activeringslink. (kijkt u ook even in de 

spambox…) Achter de schermen kunnen we zien dat veel ouders hun account al 

hebben geactiveerd. 

Na activering komt u op een afgesloten omgeving met allerlei schoolnieuws. 

Laatste nieuwtjes, belangrijke data en deel 2 van de schoolgids (onder het 

kopje documenten) zijn al toegankelijk. 

 

Voor de teamleden is het al mogelijk om groepsberichten te versturen, maar 

de mogelijkheid om een persoonlijk bericht aan 1 ouder te sturen is nog in 

ontwikkeling. Ook kunt u nog niet 1 op 1 met een teamlid of andere ouder 

contact hebben via MijnSchool. De makers van MijnSchool hopen dat heel snel 

voor elkaar te hebben.  Tot die tijd mag u de mailadressen van de collega’s 

gebruiken. Deze staan allemaal op onze website: www.kisveldvco.nl . 

 

http://www.kisveldvco.nl/
http://www.kisveldvco.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi329_o1PDOAhWFExoKHfkBCA0QjRwIBw&url=http://www.obsdeleeuwerik.nl/Groepen/Groep-1-2/Nieuws-groep-1-2/art/1647/thema-welkom&psig=AFQjCNHmAWOvTMpFK6NRtyzj8d52CoGMtw&ust=1472904990931684


 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 16 

september 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De berichten die door het team worden geplaatst zijn, na inloggen, direct 

zichtbaar. 1x per week, op vrijdagavond,  worden alle berichten die in de 

voorgaande week zijn gemaakt in 1 grote nieuwsbrief gezet. U heeft dan al 

het laatste nieuws op een rijtje.  U hoeft dus niet elke dag in te loggen om te 

zien of er weer een berichtje is geplaatst. 

 

Barbecue 
Er zijn al veel gezinnen die op 16 september aanwezig zijn bij de 

startbarbecue. Gezellig! Heeft u zich nog niet opgegeven? Geen nood, dat kan 

nog t/m maandag 5 september. 

 
Schoolgids 
Deel 2 van de schoolgids, het deel met o.a. namen van teamleden, bezetting 

or/mr, vakanties en vrije dagen is al op MijnSchool te vinden onder 

‘documenten’. Dit ‘deel 2’ staat ook op onze website. 

 

Vrije dagen i.v.m. scholing van het team. 
Dit jaar gaan we grote stappen maken met ‘continu verbeteren’. Veel 

praktische zaken in de groep doen we al een tijdje en we weten hoe we dat 

willen. Nu zijn we op het punt gekomen dat de doorgaande schoollijn zichtbaar 

moet worden. 

Samen met ‘de Koning’ (VCOschool) en ‘de Eschmarke (Consent-school) 

stappen wij in een scholingstrajact ‘continu verbeteren. We zullen met deze 

scholen dingen samen doen, maar onze eigen lijn die we al ingezet hebben 

krijgt in de loop van de scholingsperiode een steeds belangrijkere rol. 

Gisteren is het eerste overleg geweest met de begeleider van Expertis. En uit 

dat overleg zijn scholingsdata gekomen. We kunnen veel scholing op de 

woensdagmiddagen zetten, maar de 1e 2 momenten waarop alle 3 teams 

aanwezig moeten zijn vallen onder schooltijd. 

 

Voor de leerlingen betekent dit dat zij naast 21 juni (die stond al in de 

schoolgids) dit schooljaar nog op 2 momenten een vrije (mid)dag hebben: 

Dinsdag 4 oktober: de hele dag vrij. De 3 teams ontmoeten dan Jay 

Marino.(dè grote man achter continous improvement)  Hij geeft een 2,5 uur 

durende masterclass en n.a.v. die masterclass gaan de teams uiteen om voor 

hun eigen school zaken af te spreken. 

Dinsdag 1 november: vrij vanaf 12:00 uur. De 3 teams gaan dan bezig met 

visie/missie en een one-page-plan. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3heLW2_DOAhUH2BoKHVgnASgQjRwIBw&url=https://plaatjessite.mine.nu/barbecue/barbecue.htm&bvm=bv.131669213,d.d2s&psig=AFQjCNF48XKkBeeYVQDPEMiQmQZqXZXV8Q&ust=1472906823274202
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2gK-03PDOAhXE6xoKHfJQC7MQjRwIBw&url=http://expertis.nl/kennisbank/continuous-improvement/&bvm=bv.131669213,d.d2s&psig=AFQjCNGPLwDBLFwJmRLwDU4nPWLfH-5_6Q&ust=1472906988638276


 

 

 

 

 

 

 

Jason 
Sinds enkele weken verblijft Jason Zwierink in het Roessingh in Enschede. In 

het Roessingh worden behandelingen die in Nijmegen zijn ingezet vervolgd en 

is hij heel druk bezig met zijn ontwikkeling. De familie Zwierink is inmiddels 

verhuisd naar de Haverweg. Post voor Jason gelieve dan ook niet meer naar de 

Visschemorsdijk te sturen. 

 

Sportweek 
Van 19 t/m 23 september wordt de Needse sportweek gehouden. Een week 

waarin kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten. We doen dit 

jaar wel mee omdat men nu gelukkig rekening heeft gehouden met onze 

lestijden.  

19-09: groep 4/5    13:00-14:25  judo in gymzaal Oranjelaan 

20-09: groep 4/5   13:00-14:25  gym in Rietmolen 

22-09: groep 6/7   13:00-14:25  voetbal in Lochuizen 

23-09: groep 6/7   13:00-14:25  badminton in Spilbroekhal 

Groep 8 gaat in 2-tallen op donderdag- en vrijdagmiddag o.a. naar hiphop, 

snorkelen en fitness. 

In de personeelsvergadering van 6 september spreken we als team over 

begeleiding, vervoer en mogelijkheden. We houden u op de hoogte. 

 

Brigadierschema 
Ons brigadierschema heeft nog 1 lege plek. Wie wil deze vullen? Wanneer: op 

de woensdag van 08:15 uur t/m 08:30 uur. Aanmelden mag bij Annelies en 

Mirjam (or) 

 

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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