
               Kisveldnieuws 

Jaargang 31 nr. 7,   

22 december 2016                                                                 www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

09-01    08:30 – 09:15 

nieuwjaarsbijeenkomst in 

school 

09-01   1/2/3 Nijntje                

4/5   natte gymles     

6/7/8 gym 

22-03   VCO studiedag 

‘aandacht’, lln. vrij. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Het team van Kisveld wenst iedereen 

fijne feestdagen en  

een sprankelend 2017! 

 
 

Dank je wel! 
We zeggen ‘dank je wel’ tegen juf Manon. Gedurende het ziekteverlof van juf 

Judith heeft Manon op een kundige manier les gegeven aan groep 3/4. Manon, 

dank voor jouw inzet, jouw betrokkenheid en jouw persoonlijkheid. Fijn dat je 

na de vakantie ook weer een mooie invalklus hebt. 

 

Ze is er weer! 
Na de Kerstvakantie begint Judith weer met werken. De operatie aan haar 

schildklier is voorspoedig verlopen, het herstel verloop naar wens en Judith 

staat te popelen om weer te gaan les geven.  

 

Kisveld voor Jason 
-Het stond al mooi voorop Berkelland Nieuws…  We zijn enorm trots op het 

bedrag dat de leerlingen bij elkaar hebben gelopen. € 3141,48 zullen we 

binnenkort overmaken aan de Stichting4Jason.  

-De collecte die aan het eind van ons Kerstfeest is gehouden heeft ook een 

super mooi bedrag opgeleverd: € 193,72! 

-Daarnaast heeft Rachèl van ChellieBalloon (zij verzorgde de mooie ballonnen 

torens tijdens de sponsorloop) voor elke leerling nog 1,00 gedoneerd. Ook 

deze € 65,00 wordt namens Kisveld overgemaakt. 

-de opbrengst van de ‘kniepertjes-bakactie’ is op dit moment nog niet bekend. 

 
 

http://www.kisveldvco.nl/
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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 17 

januari 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Elmerlessen… 

Hallo ouders, 

Nu we bijna het nieuwe jaar in gaan willen wij, Jessica en Kirsten 

(Psychomotorische therapie student), graag een update geven over de 

Elmerlessen. We zijn inmiddels bijna op de helft van de Elmerlessen. Elmer en 

Lilly (door de kinderen zelf uitgekozen naam voor de vriend van Elmer) hebben 

verschillende avonturen beleefd. Samen met Elmer en Lilly doen de kinderen 

verschillende oefeningen en spelletjes. Hierin staan de sociale ontwikkeling en 

de pengreep steeds centraal, de driepuntsgreep: Chefvinger voor, middel 

vinger achterlangs en duim naast de chefvinger.  Voor een goede pengreep is 

het belangrijk om een goed lichaamsbewustzijn en –gevoel te hebben. Dit 

komt terug in de activiteiten en avonturen. 

De sociale ontwikkeling komt aan de orde doordat de kinderen in groepjes en 

tweetallen oefenen met samenwerken, maar ook als ze naast of na elkaar 

bewegen en werken. Dan komen vaardigheden als kijken naar elkaar, luisteren 

naar elkaar, wachten op elkaar, overleggen en functioneren als een groep aan 

bod.  

Nu we bijna op de helft van de Elmerlessen zijn, kunnen we zien dat de 

kinderen al een mooie groei aan het maken zijn. De groep is nog meer een 

groep geworden, alle kinderen proberen zo goed mogelijk samen te werken, in 

welke samenstelling dan ook. Hoewel we de kinderen nog wel moeten helpen 

herinneren aan de regels, zijn ze meer instaat om op elkaar te wachten en 

naar elkaar te kijken. Ze zijn in staat om elkaar te helpen bij het uitvoeren 

van opdrachten en oefeningen. Soms is een extra tip nodig of door zelf even 

extra hard na te denken, weten alle kinderen hoe ze hun potlood/pen vast 

moeten houden en passen het ook al steeds meer vanzelf toe! Daarnaast komt 

in de lessen terug om bij elkaar te kijken en elkaar te helpen voor de juiste 

pen/potlood greep. Misschien merkt u dit thuis ook wel!    

Er zijn natuurlijk nog verschillende punten die in de komende lessen van de 

Elmer lessen aanbod gaan komen. Zo wordt er nog verder gewerkt aan de 

driepuntsgreep en hopen wij de groei die de kinderen maken in de sociale 

vaardigheden door te kunnen zetten.  

Naast dat er in de Elmer lessen aan de stof wordt gewerkt, zijn er ook 

werkbladen die in de rest van week gemaakt kunnen worden. Opdrachten en 

oefeningen die niet afkomen tijdens de Elmerlessen worden veel al op de 

donderdagmiddag bij juf Annemiek gedaan.  

Door middel van een aantal foto’s willen een impressie geven van wat we zo al 

doen in de Elmerlessen. De foto’s staan aan het einde van deze nieuwsbrief. 

 

Groetjes Jessica en Kirsten.  
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Kaart in actie! 
Vriendelijk verzoek: Alle setjes die overgebleven zijn moeten op 09 januari 

bij juf Ellen worden ingeleverd. Ook het geld dat is opgehaald moet op deze 

datum ingeleverd worden. 

 

Vanuit de or 
Nieuwjaarskoffie/thee 

Om alvast in de agenda te noteren: De ouderraad nodigt ouders uit om op 09 

januari koffie/thee te komen drinken. Dit ‘fijn nieuwjaar!-moment’ start om 

08:30 uur. En natuurlijk zal een nieuwjaarsrolletje niet ontbreken. 
 

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 

 

 

KINDERKERK 

Voor kinderen van 2 tot ± 8 jaar  

15 januari 2017 
 Antonius kerk, Lindevoort 20 te Rekken 

Van 11.00  tot 11.30 uur 
Na afloop is er wat te drinken voor iedereen 

 
Thema: “God gaat altijd met je mee” 

De woestijnreis 

 

 
 
 

 
Collecte in de vorm van een gift voor de voedselbank. 

(In de vorm van houdbare artikelen en/of drogisterij artikelen) 
Graag tot 15 januari! 
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Fotocollage ‘Elmerles’… 

 


