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Agenda: 

05-02   schooldienst in 

de PKN kerk 

06-02   traktatie i.v.m. 

Veilige School 

09-02   Informatie 

avond ‘Stap voor stap’ 

(ouders groep 7/8) 

14-02   Kirsten en Ellen 

BHV nascholing 

07-03   mr vergadering 

22-03   VCO studiedag 

‘aandacht’, lln. vrij. 

06-06   schoolreisdag 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

27-06 t/m 30-06     

kamp van groep 7/8 

 

 

 

 

 
Veilige school!  
Vorige week heb ik uit handen van de bestuurder van VCO, Geurt Morren, het 

certificaat ‘Veilige School’ ontvangen. We krijgen dit keurmerk n.a.v. een 

enquête die door leerlingen van groep 5 t/m 8 is ingevuld.  In deze enquête 

werd gevraagd naar zaken die te maken hebben met plagen en pesten. Het 

percentage ‘pesten’ ligt bij ons op school onder de 4%. En we scoren goed op 

toegankelijkheid van de teamleden en ‘er zijn voor de kinderen’.  

De volledige uitkomst van de enquête zullen we in de eerstvolgende mr 

vergadering met de mr-leden bespreken. Nadien volgt een samenvatting voor 

alle ouders in de nieuwsbrief.  

We gaan a.s. maandag dit goede nieuws met alle kinderen vieren! 

 
Vanuit VCO & Kisveld… 
Dit schooljaar zullen op alle scholen van VCO weer onderzoeken worden 

uitgevoerd onder personeel, ouders en leerlingen. Deze onderzoeken worden 

gedaan om te achterhalen hoe de verschillende betrokkenen tegen de school 

aankijken, wat de school al goed doet en waarin de school zich nog kan 

verbeteren. Deze onderzoeken passen binnen het kwaliteitsbeleid van de 

school. Aangezien VCO het belangrijk vindt dat deze onderzoeken goed en 

objectief worden uitgevoerd, is ervoor gekozen de onderzoeken uit te laten 

voeren door de School & Innovatie Groep. Dit onderzoekbureau heeft veel 

ervaring met verschillende onderzoeken in het primair onderwijs.  
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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 

februari 2017.  

 

 

De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op 

prijs stellen als u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de 

vragenlijst zullen invullen, des te betrouwbaar en representatief de 

onderzoeksresultaten zullen zijn! En door de vragenlijst in te vullen, helpt u 

de school na te gaan wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten zijn. Dit 

onderzoek zal vanaf week 5 digitaal worden uitgezet. U zult per e-mail een 

uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek is 

geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u een 

uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen.(U ontvangt een uitnodiging 

van de School & Innovatie Groep met als onderwerp ‘Uitnodiging 

ouderbetrokkenheidsonderzoek’) De uitnodiging kan namelijk ook in de spam 

box terecht komen. Dit is helaas niet te voorkomen. 

 

Ook de leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen een vragenlijst invullen, 

aangezien wij de mening van onze leerlingen ook heel belangrijk vinden. Zij 

zullen een vragenlijst op de computer op school invullen. Ook de ingevulde 

vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.  

 

Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van deze onderzoeken! Samen maken 

we de school!  

 
(ondanks onze zorgvuldige afstemming met de afnemer van de enquête kan het zo 

zijn dat u de mail al heeft ontvangen voordat u deze nieuwsbrief krijgt.) 

 

Jason. 
Op 20 januari heb ik Jason in het Roessingh bezocht. Het was voor mij de 2e 

keer dat ik bij Wendy en hem was. Ik werd aangenaam verrast door Jason, 

Jason was erg goed te pas, hij kon in een tijdschrift bladeren dat ik voor hem 

had meegenomen en ook het hanteren van een stift lukte al. Wendy vertelde 

over de zaken die nu lukken en waarvan de hele medische wereld eigenlijk zegt 

dat het fysiek onmogelijk is met de dwarslaesie die Jason heeft. 

We hebben gesproken over de nabije en verre toekomst. En dat was een goed 

gesprek. Één van de zaken die Jason graag wil, en die ook binnen de 

mogelijkheden ligt, is een bezoek brengen aan Kisveld. In overleg met de 

mensen van het Roessingh, mijn collega’s, en ouders van Jason willen we ervoor 

zorgen dat Jason dit schooljaar nog een bezoek brengt aan school. Een 

definitieve datum is hiervoor lastig te plannen. Maar mocht uw kind een keer 

thuiskomen met het verhaal ‘Jason was even op school’, dan kan dit dus 

kloppen. 

 

Ouderschapsverlof 
Dit jaar hebben PieterJan en Ellen allebei ouderschapsverlof. Concreet houdt 

dit in dat PieterJan  12x een vrijdag afwezig is. We zoeken dan steeds een 

goede invaller voor groep 7/8. De uren van Ellen zijn teruggevloeid in de 

formatie. We kunnen dan alle ochtenden 4 groepen draaien en op vrijdag de 

vaste groepen intact houden. 
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Team ontwikkelt zich maar door… 
In de vorige nieuwsbrief stonden al veel cursussen en opleidingen benoemd die 

er in 2017 plaatsvinden. In de 1e helft van dit schooljaar heeft Annemiek de 

scholing ‘de ontwikkeling van kleuters gevolgd’. Over de inhoud van deze 

cursus heeft zij een interessant verhaal geschreven: 

 

De ontwikkeling van kleuters 

Ik ben 5 woensdagen naar Utrecht geweest voor de cursus: de ontwikkeling 

van kleuters. Het werd gegeven door Hanneke Poot-van de Windt, 

kinderfysiotherapeut. 

 

Hoe ontwikkelt een kleuter zich? 

 Wat zijn de voorwaarden voor een goede ontwikkeling en hoe kunnen wij dat 

stimuleren? 

1. Motorische ontwikkeling, leren door bewegen:   

Kinderen ontwikkelen zich door te bewegen en ervaringen op te doen d.m.v. de 

zintuigen. Dit is de basis voor de cognitieve ontwikkeling. Voor de motorische 

ontwikkeling is het heel belangrijk dat een kind kan rollen en kruipen. Het kind 

leert vertrouwen op zijn eigen lijf. Dit gebeurt door vallen en opstaan.  Ook 

hier dus ook weer bewegen. Kleuters moeten zich kunnen ontwikkelen in hun 

eigen tempo en een eigen ritme. 

 

2. Zintuiglijke ontwikkeling, leren door te ontvangen:  

Alle binnengekomen informatie wordt naar de hersenen geleid en opgeslagen 

in het geheugen. Het kind moet alle prikkels onderscheiden en een plaats 

geven. Dit is sensorische integratie. Je gaat verbanden leggen tussen wat je 

ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft. 

Zintuiglijk leren gaat aan het cognitieve leren vooraf. De belangrijkste 

zintuigen: evenwichtsorganen, proprioceptische sensoren (stand en 

bewegingszintuigen), de tastzin (het gevoel), de oren, de ogen, de neus, de 

mond en tong. 

Onze zintuigen stimuleren elkaar, versterken en vervangen elkaar en hebben 

elkaar nodig. Wij zijn afhankelijk van onze zintuigen; voor contact met de 

buitenwereld, om met die buitenwereld om te gaan en om te kunnen overleven. 

Kinderen leren, spelen en ervaren met hun zintuigen. De uitdaging is dan ook 

om voor het jonge kind een omgeving te creëren waarin het zijn natuurlijke 

ontdekkingsdrang volop kan ontplooien. Om kijkend, luisterend, voelend, 

proevend en ruikend steeds meer te gaan ontdekken van de dingen en mensen 

om  hem heen.  

 

3. Verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes. 

-Motorische ontwikkeling: Omdat de hersenen zich anders ontwikkelen bij 

jongens dan bij meisjes is het belangrijk hiermee rekening te houden t.a.v. de 

motorische ontwikkeling. De motorische leeftijd bij jongens is in de eerste 

jaren lager dan bij meisjes. Jongens zullen langer groot motorisch aan het 

werk zijn. Dit is een aandachtspunt bij het aanbieden van activiteiten en de 

verwachtingen die wij van hen hebben. 

-Cognitieve ontwikkeling: Jongens leren door te doen. Zij bouwen aan hun 

eigen ontwikkeling door te spelen. Zij leren door fouten te maken en uit te 

proberen. Meisjes leren door informatie te vergaren en door te praten over 

gedachten, motivatie en gevoelens. Gerichtheid: Jongens zijn dinggericht, 

meisjes zijn relatiegericht (pleasen, willen graag geliefd zijn). 

-Zintuiglijke ontwikkeling: Kinderen hebben veel rust nodig om alle informatie 

te kunnen opvangen en verwerken. Omdat het binnenkomen van informatie bij 



jongens meer tijd kost, hebben zij langdurig spel nodig afgewisseld met 

momenten van rust voor verwerking. 

-Emotionele ontwikkeling: Emoties worden bij kinderen verschillend geuit. 

Jongens uiten hun emoties vaak in gedrag, naar buiten toe. Meisjes reageren 

vaak naar binnen toe, worden stil of krijgen lichamelijke klachten. Het is van 

belang om kinderen tijd en aandacht te geven, zodat zij de kans krijgen te 

kunnen laten zien en horen wat hen bezig houdt. 

-Sociale ontwikkeling: Het functioneren in een groep moet ieder kind leren. 

Het opdoen van sociale vaardigheden, het houden aan regels, het oefenen van 

samenspel is geen vanzelfsprekendheid, maar een leerschool. Jongens en 

meisjes verhouden zich in een groep ook anders met elkaar. Het is dan ook 

belangrijk om jongens en meisjes te ondersteunen in het vinden van een eigen 

identiteit binnen een groep. 

 

=Meisjes willen graag lief gevonden worden, meisjes zijn sterk in het invoelen 

van een ander, sociale contacten zijn heel belangrijk, kleine meisjes 

identificeren zich graag met andere meisjes/ vrouwen (denk aan kleding, 

hoedjes en sieraden die voor leuke verkleedpartijtjes zorgen). 

=Jongens richten zich vooral op samen doen en uiten hun contact ook veelal 

fysiek, zijn competitiegerichter, bevestiging eergevoel is belangrijk, 

aankijken van een persoon met wie je praat is een oefenpunt. Jongens zijn 

hierin soms heel kwetsbaar en blokkeren en kunnen zelfs niet meer uit hun 

woorden komen. Jongens kunnen goed de baas spelen en zijn geschikte leiders. 

=Jongens spelen graag boefje, cowboytje, enz. Zij moeten de ruimte krijgen 

om buiten te spelen. 

 

-Hormonen: Zij hebben een sterke invloed op de groei, lichamelijke 

veranderingen en emoties van kinderen. Bewegen kan deze invloed 

ondersteunen, zowel bij jongens als bij meisjes. 

-Gerichtheid: Jongens en meisjes hebben een andere gerichtheid en daardoor 

andere voorkeuren. Dit heeft tot gevolg dat zij vaak voor ander spel of 

spelmateriaal kiezen. 

-Tempo: Bied kinderen de mogelijkheid om in hun eigen ritme te komen. Door 

regelmaat, grenzen, structuur, maar vooral door een rustig tempo zijn 

kinderen in staat zich geborgen te voelen en zo hun eigen wijze van denken en 

doen te ontwikkelen. 

 

4. Communiceren met het jonge kind 

Om te kunnen communiceren heeft een kind een basis van liefde en aandacht 

nodig. 

Ieder mens en dus ook ieder kind wil graag gezien worden. Het meest 

kostbare wat je een kind kan geven is je tijd en aandacht. Het is belangrijk 

om te benoemen; “Ik zie je” 

 

Wat willen wij als volwassenen aan het kind vertellen en hoe doen we dat? 

 Luister goed. Geef een kind de kans gehoord te worden, dan luistert  

             hij ook naar jou. 

 Praat veel tegen jonge kinderen (taalontwikkeling). 

 Wees alert op wat je zegt (geef het kind vertrouwen dat het iets  

             kan i.p.v. ;  “pas op…..”) 

 Biedt het kind veel herhaling aan. 

 Sta er altijd bij stil wat je tegen een kind zegt. Het is menselijk  

              om wel eens een opmerking te maken die we niet zo bedoelden bv. 

              “Ik dacht dat jij dat wel kon…..”, Dat valt me van je tegen….. zijn  

              kwetsende liefdeloze opmerkingen. Schaamte, angst, schuld en  



             afwijzing zijn moeilijk te verwerken emoties. 

 De woorden niet en geen worden niet begrepen door jonge kinderen,  

             zeg daarom wat een kind wel mag. 

 Vraag van kinderen niet iets wat ze niet begrijpen (je moet wel  

              lief zijn… doe nou eens rustig……. heb geduld……….). 

 Zeg een kind niet iets vragenderwijs (als een kind eigenlijk geen  

              keuze heeft) bv. “Ga je mee naar boven?” “Ga je tandenpoetsen?” 

 Wees consequent in je boodschappen en duidelijk. 

 Samen spelen samen delen. Kinderen tot ongeveer 5 jaar zijn niet 

              in staat om speelgoed te delen (beter is meer van hetzelfde  

              speelgoed te hebben als er iemand komt of leg extra speelgoed  

              klaar). 

 Belonen en straffen: Het besef wat goed en fout is mag een kind  

             leren. Tot ongeveer 6 jaar is het goed om gehoorzaamheid te leren,  

             doen wat er gevraagd wordt en leren van de consequenties. Doet een 

             kind iets, geef het de aandacht die het nodig heeft en corrigeer.  

             Beloningssystemen werken,  bouwen vaak spanning op. Ook sorry  

             zeggen heeft in de leeftijd tot 6  jaar het gevolg dat het een leeg  

             woord wordt. Een jong kind kan zich nog niet verplaatsen in een ander, 

              heeft het empatisch vermogen niet. 

 Geeft het goede voorbeeld als ouder(s) 

 Overleg niet met jonge kinderen. Ze willen weten waar ze aan toe  

             zijn. Als er geen duidelijkheid is kan dit onzekerheid brengen maar  

             ook lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn, huilen, enz. 

 Biedt een kind regelmaat en rust. 

 Geef kinderen ruimte om vragen te stellen. 

 Bied het kind voldoende slaap. 

 Benoem het gedrag van het kind zodat hij er grip op krijgt: “Ik zie  

             dat je boos bent”. 

 Biedt een kind onvoorwaardelijke liefde: Hou van het  kind om wie hij  

              is, niet om wat hij kan. 

 Wees alert op lachen als reactie op wat kinderen doen of zegen. 

 Geniet van vakanties (Tijd om te groeien, te rijpen, te ontwikkelen,  

             vrij zijn, samen met ouders, geen vast weekprogramma). 

 Gebruik eenduidige woorden, duidelijk taal. 

 Lees kinderen voor. 

 Doe samen spelletjes. 

 Vergelijk kinderen niet. 

 Leg geen nadruk op de fouten van een kind. 

 Praat niet negatief over andere mensen en/of zaken. 

 Wees alert op complimentjes geven. 

 Toon respect voor het kind (kijk een kind aan als je tegen hem praat). 

 Praat niet over je kind waar hij bij is. 

 Zorg dat het kind goed en regelmatig eet. 

 Maak boodschappen concreet: “Ik wil graag dat je je spullen opruimt”. 

 

5. Klaar voor school 

Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in 

kennis en hun talenten. Het is belangrijk om dan eerst de voorwaarden aan te 

bieden. 

Geef kinderen de kans zich te ontwikkelen in hun eigen tempo, bied hen de 

juiste uitdagingen en stel de verwachtingen bij in wat ze moeten kunnen en 

wat haalbaar is. 

Ieder kind heeft geweldige kwaliteiten in zich en dat is voor elk kind anders. 

Het is goed als deze bijzonderheden bij kinderen ontwikkeld kunnen worden!! 



Als de voorwaarden aanwezig zijn kun je gaan werken aan de cognitieve 

vaardigheden. 

 

Overgang van groep 2 naar groep 3: schoolrijpheid. 
Wetenschappelijk is aangetoond dat we in Nederland te vroeg beginnen met 

taal, rekenen en schrijven. De hersenen van de kinderen zijn nog niet 

voldoende uitgerijpt om alle kennis te ontvangen. Het uitrijpen van de 

hersenen heeft veel te maken met de sensomotorische ontwikkeling 

(zintuiglijke en motorische ontwikkeling). We moeten dus kijken in hoeverre 

een kleuter is uitgerijpt in zijn sensomotorische ontwikkeling, daarmee 

krijgen we een beeld of het kind rijp is om aan het onderwijs deel te nemen. 

 

Annemiek Ooms 

 
Kisveld Peuterarrangement 
Hedwig ter Haar kan bijna starten met de peutergroep. We zijn nog op zoek 

naar 2 peuters die de groep willen versterken. Zodra deze peuters aangemeld 

zijn gaan we sowieso op de donderdagochtend van start.  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? 

 

Uitnodiging schooldienst 
Op zondag 5 februari 2017 houden we onze jaarlijkse schooldienst. 

 

Het thema van de dienst is: 
‘Waar ben je mee bezig’ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

‘Doen’ is belangrijk in onze samenleving. Het wordt als positief en zelfs 

noodzakelijk ervaren dat we bezig zijn. En dan vooral in productieve zin. Voor 

wat hoort wat. 

Als kinderen verveeld op de bank hangen krijgen ze niet zelden te horen: “Ga 

eens wat doen!!” Onze kinderen worden groot in een ‘doe-cultuur’ waarin niets 

doen geen optie lijkt. In het dagelijks leven lijkt het motto te zijn: je bent 

wat je doet. Dit laatste is misschien wat kras uitgedrukt, maar het is goed om 

eens te kijken naar wat we allemaal doen en hoe we dat waarderen. Naar de 

zin en onzin van wat mensen doen. 

Uitgangspunt is het Bijbelhaal van Maria en Martha (Lucas 10). Martha vraagt 

zich af waarom Maria niets doet, terwijl zij zo druk is met de voorbereidingen 
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voor het eten omdat Jezus op bezoek is. Maar Jezus zegt dat naast zorgen 

ook luisteren belangrijk is. En dat is wat Maria doet. Regelmatig heeft Jezus 

zijn omstanders gevraagd waar ze mee bezig zijn Ben je bewust van wat je 

doet? Wat is de betekenis van je handelen. 

 
De collecte willen we graag bestemmen voor De Bas van de Goor Foundation. 

Dit doel heeft als missie om de kwaliteit van leven voor kinderen en 

volwassenen met diabetes te verbeteren door middel van sport. 

 

De dienst begint om 10 uur en  

u bent allemaal van harte welkom in de Grote Kerk! 

 

Achter in de kerk staat de werkgroep voor de Voedselbank. Denkt u ook 

aan hen? Een pakje thee, pak koekjes, pak suiker, pak macaroni etc…  

allerlei producten zijn van harte welkom! 

 

Rapport 
De kinderen van groep 1/2 hebben op donderdag 2 februari hun rapport 

gekregen. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen hun rapport in de week van 

13 februari. De overgang naar een nieuw rapport en het verwerken van de Cito 

toetsen neemt toch wat meer tijd in beslag dan dat wel gedacht hadden. 

 

Vanuit de or 
*Aan het eind van dit schooljaar is er plek voor nieuwe ouderraadsleden. 

Wellicht bent u wel een heel geschikte ouder om de ouderraad te versterken! 

Voordat de ouderraad zelf mensen gaat benaderen bent ù in de gelegenheid 

om zich bij de voorzitter van de ouderraad te melden. Voor meer informatie 

kunt u de ouderraadsleden benaderen (namen staan op website). Interesse in 

een plek? Dan geeft u dit door aan Erik Kuiper (vz ouderraad) 

or@kisveldvco.nl  Indien zich voor 1 maart geen mensen melden, gaat de or 

zelf mensen benaderen. 

 

 

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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Kinderoptocht                NCG  De  Vlearmuze  

 

Op zaterdag 25-02-2017 zal voor de 17e keer weer een grandioze kinderoptocht door de straten van Neede trekken. 

Zit je op de basisschool? Doe dan mee!! Versier je fiets, skelter, bolderkar of kom lopend, alleen of met een groep. 

Kijk op de site www.ncgdevlearmuze.nl voor meer info en opgave. 

Na de optocht is er weer een supergezellig kindercarnavalsfeest in de tent bij de muziekkoepel. Voor iedereen is er ranja en 
na afloop een zakje snoep. 

De optocht begint om 14.00 uur, doe je mee dan mag je om 13.30 verzamelen op het Vlearmoesplein.         

Tot dan! 

 

http://www.ncgdevlearmuze.nl/


 


