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Agenda: 

26-10   Groep 7/8 ‘dode 

hoek les’ in combinatie 

met N18. 

27-10   Onderbouw naar 

de Fiepbus 

01-11   studiemiddag 

team. Alle leerlingen zijn 

vrij vanaf 12:00 uur  

07-11  Aanvang 

Schoolfruitlevering 

10-11   Schoollunch  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
MijnSchool 
De functie ‘bericht versturen aan teamlid of ouder’ is een feit. Alle ouders en 

teamleden zijn nu via de ‘postvak/mail’ functie van MijnSchool te bereiken. 

 

Schoolfruit/schoolgroente 
Het is gelukt! Dit jaar horen we bij de scholen die 20 weken lang, 3x per week 

fruit en groente krijgen. In de periode van 7 november t/m 10 april krijgt 

elke leerling van school 3x per week een stuk fruit of groente. We weten nu 

nog niet op welke dag het fruit/de groente geleverd wordt. Zodra dat bekend 

is maken we de ‘vaste fruit/groente-uitdeeldagen’. U hoeft uw kind op die 

dagen dan wat minder mee te geven naar school. 

 
Vanuit de mr 
In MijnSchool staat de oproep voor een nieuw lid voor de 

medezeggenschapsraad. Aanmelden kan tot eind van de week.  

 

Vanuit de or 
Vorig schooljaar heeft de OR een enquête gehouden. De resultaten en de 

actiepunten hebben wij destijds via de nieuwsbrief met u gedeeld. Wederom 

via de nieuwsbrief willen wij u een afsluitende update geven over de 

actiepunten die uit de enquête zijn geformuleerd. 

  

Actiepunt 1: Geloofsovertuiging uitleggen 

Dit actiepunt is afgerond door op de website van de school een duidelijke 

uitleg te geven over wat het christelijke van Kisveld inhoud. 

Actiepunt 2: Combi klassen / omvang van de klassen 

De actiepunt is ook afgerond door op de website duidelijk aan te geven dat we 

het belangrijk vinden dat er direct en goed contact is met kinderen. En 

kinderen veel aandacht krijgen of beter gezegd het individuele kind krijgt 

veel aandacht. 
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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  4 

november 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunt 3: Continu rooster 

Ook dit is op de nieuwe website beter uitgelegd. We zijn inmiddels niet meer 

de enige basisschool in Neede met een continu rooster. We kunnen ons er dus 

niet meer door onderscheiden. 

 
Actiepunt 4: Ouderbetrokkenheid 

De ouderraad probeert op allerlei manieren ouders te betrekken bij allerlei 

activiteiten op school. Dit gaat met wisselend succes. Ook in de toekomst 

zullen we ouders weer nodig hebben bij verschillende activiteiten. We hopen 

daarbij op uw medewerking zodat de activiteiten kunnen blijven plaatsvinden 

en om te voorkomen dat vaak dezelfde personen hiermee belast worden. Vele 

handen maken immers licht werk! 

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over het werk van de OR dan 

kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail (or@kisveldvco.nl) of gewoon 

door een OR-lid op school aan te spreken. 

 
Actiepunt 5: Communicatie 

Goede communicatie is iets dat continu de aandacht heeft van het team, de 

MR en de OR. Het is dan ook een actiepunt dat je eigenlijk nooit helemaal 

kunt afsluiten. Deze nieuwsbrief, MijnSchool en onze website blijven 

belangrijke communicatiekanalen. Hebt u verder nog concrete ideeën hoe we 

dit (continu) kunnen verbeteren dan horen wij dat graag.  

 
Actiepunt 6: Mond op mond reclame 

Iets waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Wij roepen u dan ook 

op om altijd bezig te zijn met positieve mond op mond reclame voor Kisveld. 

Andere mogelijkheden hiervoor zijn Twitter en Facebook. Ga naar onze 

website voor een link, en om ons te volgen. 

 
Actiepunt 7: Vindbaarheid via zoekmachines 

Inmiddels is onze nieuwe website een tijd online en hiermee hebben we een 

groot probleem opgelost. We zijn nu zeer goed vindbaar via zoekmachines 

zoals Google en Bing. 

 
Verkeersbrigadiers 
Hoera, we zijn heel blij met de versterking van het team ‘verkeersbrigadiers’. 

Deane, Anja en Natasja van harte welkom!!  De moeders hebben inmiddels ook 

hun officiële ‘training’ gehad van een agent. 

 

Nieuwe or-leden gevraagd 
Aan het eind van dit schooljaar stoppen 2 or-leden. Er is dan dus ook plek voor 

2 nieuwe leden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail ons: 

or@kisveldvco.nl of spreek 1 van de or-leden even aan. Het is natuurlijk ook 

mogelijk om een keer mee te draaien om te ervaren of de ouderraad iets voor 

je is! 
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Vakanties schooljaar 2016-2017 
Herfstvakantie: 17 oktober   t/m 21 oktober 

Kerstvakantie: 26 december t/m 06 januari 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 03 maart 

Paasweekend: 14 april t/m 17 april 

Meivakantie:               24 april t/m  5 mei                      

Hemelvaart: 

Pinksteren:  5 juni  

25 en 26 mei   

 Zomervakantie:          17 juli t/m 25 augustus 
 

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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