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Agenda: 

29-03   Rekendag 

04-04   Inloopspreekuur 

GGD 13:30-14:30 

05-04   Teamscholing 

‘continu verbeteren’ 

(13:00-16:30) 

13-04   Paasviering en 

schoollunch 

14-04 Goede Vrijdag, 

alle leerlingen vrij 

17-04   2e Paasdag, alle 

leerlingen vrij 

18-04   MR vergadering 

20-04   Open Huis 

(school en peutergroep) 

20-04   Koningsspelen 

21-04   Koningslunch 

groep 3 t/m 8 

24-04 t/m 05-05   

Meivakantie 

25-05   Hemelvaartsdag, 

alle leerlingen vrij  

Een 7,6!! 
Het team van Kisveld zegt ‘dank je wel’ tegen alle ouders die de 

oudertevredenheidsenquête hebben ingevuld en ons gemiddeld dit mooie cijfer 

geven. Dank voor de zaken die heel positief worden gevonden. Dank ook voor 

de zaken waarvan (enkele) ouders zeggen: ‘dat kan wat beter of dat kan 

anders’.  

In een volgende nieuwsbrief ga ik uitgebreider in op de verschillende 

onderdelen van de enquête maar hierbij alvast een kleine sneakpreview…enkele 

items waarop wij hoog score: welzijn van het kind, gastvrijheid, gebouw en 
omgeving, en ouders betrekken bij ontwikkeling van hun kind.  

 
Welkom! 
We zeggen ‘welkom’ tegen Mark Brandenbarg. Wat fijn dat je bij ons in groep 

1/2 komt spelen en werken. 

We zeggen ‘welkom’ tegen Ime (gr. 3)  en Melle (gr. 1/2). We wensen jullie een 

heel fijne tijd op Kisveld.  

 

Aanrader 
Er staan weer nieuwe foto albums op MijnSchool. Want wist u bijvoorbeeld 

dat groep 1/2 een echte timmerman als ‘gast in de groep’ heeft gehad? En 

groep 4/5 heeft allerlei zaken ‘gesloopt’…  

 
Reserveer voldoende tijd in uw agenda, want er staan veel leuke foto’s in de 

verschillende albums. 

 

Jason 
Sinds 17 maart is Jason weer thuis. En niet voor een weekend of een week, 

maar ‘gewoon’ definitief. Jason bezoekt het Roessingh nog voor verschillende 

therapieën en behandelingen, maar elke avond slaapt hij fijn in zijn eigen huis. 

Enkele weken geleden is er met ons gesproken over een terugkeer van Jason 

naar Kisveld. En wij willen met elkaar die stap zetten. Deze week zijn Marjo en 

Kirsten bij Jason op bezoek geweest. En komende week wordt de kinderen van 

de groepen 4/5&6 de mogelijkheid geboden om (met een ouder) Jason thuis op 

te zoeken (ouders hebben hierover via MijnSchool bericht gehad). In de week van 3 

april zal Jason dan voor het eerst sinds lange tijd een bezoek brengen aan zijn 

klas en school.   
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26-05   vrije dag 

05-06   2e Pinksterdag, 

alle leerlingen vrij 

06-06   schoolreisdag 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

27-06 t/m 30-06     

kamp van groep 7/8 

 

 

 

 

  

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt begin april 

2017.  

 

Even voorstellen… 
Misschien hebben sommigen van jullie mij al zien lopen in de school of hebben 

mijn naam al voorbij horen komen. Bij de deze wil ik mij even voorstellen. Mijn 

naam is Ruth Geerdink en ik doe de opleiding onderwijsassistent aan het 

Graafschap College in Groenlo. Op 6 februari ben ik begonnen met mijn stage 

in groep 5/6. Vanaf 10 april zal ik de hele week op school aanwezig zijn. Die 

tien weken zal ik mijn examen doen. Tijdens deze periode zal ik binnen en 

buiten de klas Marjo en Kirsten ondersteunen. Als groep 5 les krijg help ik de 

kinderen van groep 6 en andersom.  

 
Ik ben 19 jaar en woon in Neede samen met mijn ouders, mijn zus en mijn twee 

broertjes. In mijn vrije tijd volleybal ik bij Dynamo Neede dames 1 en geef ik 

trainen aan de meisjes C1. Ook werk ik bij de Lidl in Neede.  

Ik heb heel veel zin in mijn stage en hoop hier een leuke tijd te hebben. 

 

 

Van de luizenpluizers… 
Fijn dat veel kinderen hoofdluisvrij zijn. Toch een verzoek aan alle ouders: 

Wilt u zelf ook regelmatig het haar en hoofd van uw kind(eren) controleren op 

de aanwezigheid van hoofdluis of neten? En zit er wat… geen paniek, met veel 

kammen is de hoofdluis snel weer weg. Wilt u de leerkracht van uw kind wel 

even op de hoogte brengen, dan kan er een luizenpluismoment worden gepland 

door de luizenpluisbrigade. 

 

 

 
Kisveld Peuterarrangement, op maandag en donderdag! 
We zijn begonnen! Op donderdag 16 februari hebben de eerste 3 peuters 

kennisgemaakt met elkaar, juf Hedwig, het lokaal en het speelgoed. Er is heel 

fijn geknutseld, gezongen en gespeeld. We hebben nog plek voor meer 

kinderen. Dus heeft u een peuter thuis zitten die u een goede peutergroep 

gunt, of kent u ouders met een peuter die zin heeft om de wereld en zichzelf 

te ontdekken… informatie over  het Kisveld Peuterarrangement is te krijgen 

via Ellen Hemmers, Hedwig ter Haar (peuterleidster en eigenaar 

gastouderbureau Neo, 06-10650021) of VCO Kinderdomein (053 -230 46 28).  
Heeft u de Facebookpagina KisveldPeuters al geliked? 
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Inloopspreekuur 
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: 

opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst,voeding en 
zindelijkheid. 

Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of 
ogen test helpt zij u graag. 

 

  Dinsdag 4 April    13.30  -  14.30 uur 
                           locatie: Kisveld Neede 
Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur komen en u heeft toch een 

vraag, stuur dan een e-mail naar Maria Krabbenborg 

(m.krabbenborg@ggdnog.nl)         www.ggdnog.nl 

 

 

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 

 
 

 

Muziekvereniging ‘de Volharding’ uit Borculo pakt uit…  

Op 8 april geven zij een concert. Meer informatie in het lokale weekblad , op de facebookpagina en 
de website. (de officiële aankondiging was helaas niet eenvoudig toe te voegen aan de nieuwsbrief. Vandaar een print screen) 
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