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Agenda: 

24-05   instructiemoment 

‘verkeersbrigadiers’ 

27-05   Groep 6/7/8 

rondleiding Grolsch Veste 

30-05   start 

avond4daagse 

30-05  1/2/3 Nijntje               

4/5 zwemmen 

09-06   Dag van de 

schoolreizen van groep 1 

t/m 7. Groep 8 vrij. 

10-06   Vergaderdag. 

Alle leerlingen hele dag 

vrij. 

16-06   Musical (avond) 

20-06   start vd week 

van de schoonmaak  

(brief via Basisschoolnet) 

22-06   

Sport&spelochtend door 

leerlingen van het ROC 

voor groep 1 t/m 8 

25-6   Nijntje-‘examen’ 

in gymzaal van Rietmolen 

Gefeliciteerd! 
Nicole, Daniek, Anne, Kim, Roland, Jur, Tom en Timo: van harte gefeliciteerd 

met jullie goed gemaakte Cito eindtoets. De gemiddelde score van 540,7 is 

voor ons eigenlijk geen verrassing want jullie hebben in de eindtoets laten 

zien wat wij al jaren van jullie zien. Desondanks, chapeau!  

 

Dank je wel! 
-Hennie en Rick Ardesch voor jullie aanwezigheid tijdens het NK sportveer.  

-mannen van TTV Eibergen voor jullie touwtrekclinic op 22 april. 

-ouders die ons de afgelopen activiteiten hebben geholpen. (o.a. 

Koningsspelen, meesters- en juffendag, touwtrektoernooi) 

-Ingrid Klensmann; Dank dat je ‘onze baas’ Jenne een kleine handverzorgings-

behandeling hebt gegeven. Als onderdeel van het afscheidscadeau van team 

aan Jenne. www.schoonheidssalondegaarde.nl  

 

 
Gefeliciteerd! 
We feliciteren de 4 teams van groep 5/6 en 7/8 met hun sportieve prestaties 

tijdens het touwtrektoernooi in Eibergen. Een extra speciale felicitatie gaat 

naar het ‘damesteam’ van groep 7/8. Zij hebben een prachtige 2e plek gehaald.  

 
 

 

http://www.kisveldvco.nl/
http://www.schoonheidssalondegaarde.nl/


28-06   Groep 8 op kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 3 juni 

2016.  

 

 

 

Genoten! 
De teamleden hebben enorm genoten van de meesters- en juffendag. Genoten 

van de leuke (zelfgemaakte) cadeautjes, tekeningen en felicitaties. Maar ook 

van de leuke optredens van de leerlingen. Wat fijn dat we samen gezellig op 

het plein pannenkoeken konden eten. Er waren er meer dan genoeg om ook te 

kunnen delen met (groot)ouders.  Topdag! 

 
  

Verkeersbrigadiers 
Op dinsdagmiddag 24 mei is er een scholingsmoment voor verkeersbrigadiers. 

Ouders die al meedoen, maar ook ouders die graag vanaf volgend schooljaar 

mee willen brigadieren zijn van harte welkom voor deze scholing. 

Aanvangstijd: 13:15 uur. Plek: Elmerlokaal. Meer informatie bij Annelies 

Heinen en Mirjam Roskam 

 

Groep 6/7/8 naar de Grolsch Veste 
Tijdens de Koningsspelen heeft Hennie Ardesch ons uitgenodigd om met de 

groepen 6/7&8 op bezoek te komen in de Grolsch Veste. Hij zal ons 

rondleiden door dit prachtige stadion van FC Twente. Op 27 mei gaan we ‘s 

morgens naar Enschede. We hebben voldoende ouders die willen meerijden. 

Foto’s en berichtjes zullen nadien te vinden zijn op onze Facebookpagina (die 

met het roze beestje) en op Twitter. 

 

Schoolreizen 
Op donderdag 9 juni gaan de groepen 1/2/3&4 naar de dierentuin in 

Nordhorn. De groepen 5/6&7 gaan op dezelfde dag naar MovieparkGermany in 

Bottrop. De brieven met de exacte vertrek- en aankomsttijden worden 

komende week via Basisschoolnet verstuurd. Groep 8 is deze dag vrij. 

 
Avond4daagse 
Op maandag 30 mei begint de avond4daagse. We wensen vanaf deze plek alle 

kinderen en ouders die meelopen 4 fijne wandelavonden.  
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Nijntje beweegexamen 
Alle kinderen van de groepen 1, 2 en 3 hebben heel goed meegedaan met de 

Nijntje beweeglessen. Juf Lavinia en juf Annemiek hebben kinderen enorme 

ontwikkelsprongen zien maken. We lopen tegen het eind van de 20 lessen en 

dat betekent dat de kinderen aan (groot)ouders mogen laten zien wat ze 

kunnen. Blokt u als ouder van een kind in groep 1, 2, en/of 3 alvast 

zaterdagochtend 25 juni in uw agenda? Dat is nl. het moment dat de 

leerlingen in de gymzaal van Rietmolen laten zien wat ze kunnen. 

De officiële uitnodiging (o.a. met tijden) van de NGV en ons volgt via 

Basisschoolnet. 

 
Accènt 
De kinderen krijgen maandag de Accènt mee naar huis. Het info magazine van 

VCO voor teamleden en ouders.  In deze Accènt o.a. een kennismaking met 

onze nieuwe bestuurder dhr. Geurt Morren. 

 

Vanuit groep 7/8 
*De leerlingen van groep 7/8 hebben deze week allemaal hun fiets laten 

keuren. Want alleen met een goedgekeurde fiets mocht er afgelopen 

donderdag worden deelgenomen aan het praktische verkeersexamen. De 

fietsen deugden allemaal. De uitslag van het rondje fietsen is nog niet binnen. 

 

Zonnetje voor ph (pulmonale hypertensie) 
Zonnetje voor ph organiseert op 5 juni een 12 uur actie. 

1 van de onderdelen is een survivalrun voor kinderen van de basisscholen. Op 

school hangen posters met informatie. Ook is er veel informatie te vinden op 

www.zonnetjevoorph.nl.  Aanmelden voor de survival kan ook via deze site. 

We wensen via deze weg alle kinderen van Kisveld die de survival aandurven 

een heel goede survival! (en laat je ons van tevoren even weten dat je 

meedoet…) 

 

Aan het eind… 
Aan het eind van de nieuwsbrief enkele 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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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 

 

mailto:vosilse79@hotmail.com

