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Agenda: 

30-03  19:30 uur VCO 

volleybaltoernooi voor 

teams van leerkrachten 

05-04   dir&ib afwezig 

10-04   10:00 uur 

Schooldienst in PKN kerk 

13-04   Needse 

Voetbaltoernooi gr.7/8 

14-04 & 15-04 Ellen 

afwezig i.v.m. VCO 

directie 2-daagse 

19, 20 en 21 april  Cito 

Eindtoets voor groep 8 

22-04   Koningsspelen, 

09:00 - 11:30 groep 1/2 

08:30 - 14:30            

groep 3 t/m 8 

25-04 t/m 06-05  

Meivakantie. 

04-05   Herdenking bij 

het monument op de 

Needse Berg. 

  

 

Welkom 
We zeggen ‘welkom’ tegen juf Brenda en juf Trude. Brenda zit op 

MAXXonderwijs  en zij komt op de woensdag en donderdag stage lopen. Ze is 

vorige week begonnen en haar stageperiode duurt sowieso tot aan de 

meivakantie. Wellicht kan zij zelfs tot aan de zomervakantie blijven. 

Trude zit op het Staring en zij is 2 weken bij ons op school in het kader van 

een snuffelstage.   We wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons. 

 

 

Lezing Jay Marino 
Jay Marino is grondlegger van 

Continuous Improvement. Wij 

kennen het hier op school als 

‘continu verbeteren’. In het 

dagelijks leven op school ervaren 

leerlingen cv door de portfolio’s, de 

databorden, de groepsafspraken, de 

groepsdoelen en de persoonlijke 

doelen. CV bestaat uit nog veel 

meer. 

 

We hebben het geluk dat Jay Marino op 5 april een interactieve lezing geeft 

over Continuous Improvement. Namens Kisveld gaan Annemarie (ib) en ik daar 

naartoe. We hopen enorm geïnspireerd te worden zodat we CV op school op 

een hoger plan kunnen brengen. De lesuren van Annemarie worden op 5 april 

ingevuld door Gerdien. Marjo staat deze ochtend in groep 5/6. 

 

 

 

Schooldienst 
Op zondag 10 april is er tussen 10:00 uur en 11:00 uur in de PKN kerk van 

Neede een speciale Kisveldschooldienst. Het thema van de dienst is ‘ik kan het 

zelluf’.  In de groepen oefenen we liederen die in deze viering worden 

gezongen. Tevens zullen er kinderen gevraagd worden om iets voor te lezen, 

om te helpen bij het collecteren of om samen met de juf een kort gesprekje 

te voeren.  

Hierbij nodigen wij u allen van harte uit om samen met ons te vieren. 

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 15 april 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koningsspelen 2016 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. De voorbereidingen zijn in volle 

gang. PieterJan heeft allerlei lijntjes lopen met sportieve gasten want het 

belooft een echt NK te worden!! 

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is het wat schooltijden betreft een 

reguliere dag. De kinderen van groep 1/2 zijn van harte welkom om tussen 

09:00 uur en 11:30 uur met ons mee te doen. 

Tussen de middag lunchen we met groep 3 t/m 8. We doen dit met de spullen 

die we krijgen van de organisatie van de landelijke Koningsspelen. 

 

(Beetje)sportieve ouders gevraagd! 
Tijdens de Koningsspelen is er ’s ochtends plek voor 4 tot 6 helpende ouders. 

Wat verwachten we: 

-helpen bij de sportieve onderdelen 

-oogje in het zeil houden bij de spelende & sportende kinderen 

-medewerking verlenen aan de verrassingspartij van de dag…. (tja, en wat dat 

is dat weet alleen Pieter-Jan) 

Aanmelden kan via: p.vanzwieten@kisveldvco.nl  

 
 

Informatie avond ‘statushouders’. 
Zoals u reeds in de krant heeft kunnen lezen worden statushouders vanaf nu 

gehuisvest in reeds bestaande woningen. De locaties in Neede die eerst 

aangewezen waren voor tijdelijke opvang komen hierdoor vooralsnog te 

vervallen. 
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Congres ‘De warme overgang van groep 2 naar groep 3’  
Een paar weken geleden zijn Annemiek en Annemarie naar dit zeer 

interessante congres geweest. Hieronder een korte impressie. 

De eerste lezing werd verzorgd door Wijnand Gijzen, onderwijsadviseur, en 

ging over het gebruik van de citotoetsen bij kleuters en het 

observatiesysteem ‘Kijk!’ en hoe deze samen te gebruiken zijn. 

De citotoetsen zijn momentopnamen die taal- en rekenvaardigheden toetsen. 

‘Kijk!’ geeft de hele ontwikkeling van een kind weer en laat zien wat de zone 

van de naaste ontwikkeling is, zodat de leerkracht daar op in kan spelen.  

Elk kind wordt op deze manier zo goed mogelijk voorbereid op de stap naar 

groep 3.  

De volgende spreker was Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut en 

psychomotorisch remedial teacher. Zij vertelde over de werking van de 

hersenen en het belang van de rijping die noodzakelijk is om de stap te kunnen  

maken van spelend leren in groep 1/2 naar cognitief leren in groep 3. Kinderen 

ontwikkelen zich door te bewegen en door ervaringen op te doen. Deze 

sensomotorische ontwikkeling is de basis voor álle ontwikkeling. Het is een 

voorwaarde voor de rijping van de hersenen. De rijping van de hersenen 

verloopt voor elk kind in een ander tempo en de snelheid hiervan heeft niks te 

maken met intelligentie. Daarom is het ook zo belangrijk om naar de hele 

ontwikkeling van het kind te kijken. Hanneke Poot: “Gelukkig zijn er steeds 
meer scholen die ook nog in groep 3 spelen en leren combineren”.  
Na de middagpauze vertelde Margje Bielars, schooldirecteur, over de 

combinatiegroep 1/2/3 bij haar op school. In deze groep is veel aandacht voor 

spelend leren, waarbij de doelen voor de verschillende leeftijdsgroepen de 

basis zijn.  

De laatste lezing werd gegeven door Betsy van der Grift, auteur van o.a. 

‘Peuteren en kleuteren’. Jonge kinderen tot een jaar of zes leren vooral nog 

onbewust. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier. De tempoverschillen zijn 

bij kleuters bovendien enorm: hun ontwikkeling is grillig.  

“Een jong kind is als gras. Het gaat niet harder groeien door er aan te 

trekken”.  

 
 

 

 

 

 

https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2013/11/NL9306_6.pdf


Vanuit groep 1/2  
Aan het eind van de nieuwsbrief staan weer 3 mooie collages. De collages 

bevatten foto’s van Pasen, Leefwijs en de rekendag 2016.  

 

Vanuit groep 7/8 
-Op 13 april doet een grote groep meiden en jongens mee met het Needse 

voetbaltoernooi. O.l.v. meester Pieter-Jan zal ons voetbalteam zijn beste 

beentje voor zetten. De kinderen weten dit al, maar wellicht is het toch nog 

even handig om hier te vermelden: Het team heeft aan 1 coach genoeg. Coach 

Pieter-Jan zal de voetbellers aanwijzingen geven en coachen. 

-Op 4 mei zal een leerling van onze school een gedicht bij het monument op de 

Needse Berg voorlezen. We beginnen morgen in de groep met het vormen van 

een ‘concept’gedicht. Ideeën, mooie zinnen, of geschikte woorden zijn altijd 

welkom.  (e.hemmers@kisveldvco.nl) Tijdens de 4 mei herdenking zullen we als 

school natuurlijk ook weer een bloemstuk leggen bij ons adoptiemonument.   

-In de periode voor de meivakantie komt er een veteraan in de klas. Een 

veteraan die iets zal vertellen over zijn uitzending ‘voor volk en vaderland’.  

 

Vanuit de plusgroep 
Op dinsdagmiddag 29 maart is de plusgroep gestart met 9 kinderen. Deze 

kinderen zijn allemaal door de groepsleerkrachten gescreend. En hun ouders 

hebben bericht ontvangen dan hun kind vanaf nu, tot aan de zomervakantie,  

6 x 1,5 uur naar de plusgroep gaat. We wensen jullie samen een interessante 

en leerzame periode. 

 
Vanuit de ouderraad 
-de organisatie van de meester- & juffendag heeft ons gevraagd of wij 

kunnen zorgen voor 180 à 200 pannenkoeken. Deze pannenkoeken moeten dan 

op woensdag 18 mei gebakken worden. Heb je zin om mee te bakken? Meld je 

dan bij ons aan: or@kisveldvco.nl  (De ouderraad verzorgt de boodschappen) 

 
-veiligheid van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. We blijven dan 

ook op zoek naar vaders, opa’s, oma’s en moeders die 1x per week 15 minuten  

willen brigadieren. Wat hebben we te bieden? 

*een scholingsuur waar je de fijne kneepjes vh vak leert 

*een leuke groep mede-brigadiers 

*passende kleding 

Interesse? or@kisveldvco.nl  

 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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