
               Kisveldnieuws 

Jaargang 30 nr. 16,   

3 juni 2016                                                                 www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

09-06   Dag van de 

schoolreizen van groep 1 

t/m 7. Groep 8 vrij. 

10-06   Vergaderdag. 

Alle leerlingen hele dag 

vrij. 

16-06   Musical voor 

groep 1 t/m 5 (middag) 

16-06   Musical (avond) 

20-06   start vd week 

van de schoonmaak  

(brief via Basisschoolnet) 

22-06   

Sport&spelochtend door 

leerlingen van het ROC 

voor groep 1 t/m 8 

24-06 Voorstelling maken 

(groep 3/4/5) 

25-6   Nijntje-‘examen’ 

in gymzaal van Rietmolen 

28-06   Groep 8 op kamp 

 

 

Avond4daagse 
Het onweer en de vele regen heeft de laatste editie van de avond4daagse 

flink verstoord. Via deze weg willen we alle ouders bedanken die er op 

maandagavond voor hebben gezorgd dat alle kinderen veilig bij de Koepel zijn 

gekomen. En v.w.b. het wandelen…. Volgend jaar is er vast weer een 

avond4daagse, dan is het ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’.  

 

Meneer Rien 
Een nieuw gezicht in de school… We zijn heel blij met meneer Rien. Rien is 

onze ‘inval’-conciërge die gedurende de afwezigheid van meneer Paul (Paul 

werkt sinds kort weer enkele uren per week op arbeids therapeutische basis) 

allerlei zaken doet. Van tuin tot personeelskamer en van tl-lamp tot 

lamineerwerk, Rien ondersteunt het team waar hij kan. Rien, van harte welkom 

op Kisveld! 

 
Nijntje examen… 
Op zaterdag 25 juni mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 laten zien wat ze 

allemaal hebben geleerd tijdens de Nijntje-beweeglessen. In de gymzaal in 

Rietmolen is er van 09:00 uur tot 10:00 uur een ‘laat zien wat je kunt-festijn’.  

Juf Lavinia (NGV) zal de kinderen begeleiden tijdens hun activiteiten. De 

(groot)ouders van de kinderen krijgen komende week de officiële uitnodiging 

voor dit bijzondere uurtje. 

 
Musical 
De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen op donderdag 16 juni ’s middags de 

musical van groep 6, 7 en 8 al bijwonen. Zij zijn de eersten die de kunsten van 

de bovenbouw zullen zien. Groep 4/5 gaat met de fiets. (dus allemaal fietsen 

meenemen!) We zijn nog op zoek  naar enkele ouders die de kinderen van 

groep 1, 2 en 3 naar de ‘van Gellicum zaal’ willen brengen. We vertrekken rond 

12:40 uur. Rond 14:25 uur vertrekken we weer naar school. De meerijdende 

ouders mogen natuurlijk ook blijven kijken. Aanmelden bij juf Annemiek. 
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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 juni 

2016.  

 

 

 

 

 

 
Muziek-belevings-event…. 
Op vrijdag 24 juni maken de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 samen met 

kinderen van andere scholen,  o.l.v. mensen van Fort vd Verbeelding, een 

muzikaal feestje. Deze activiteit vindt plaats in het openluchttheater van 

Eibergen. We zoeken ouders die deze ochtend om 08:30 uur de kinderen naar 

Eibergen willen brengen, en we zoeken ouders die de kinderen om 12:00 uur 

willen ophalen. (ouders mogen als ze dat willen ook de hele tijd blijven…)  

Aanmelden bij juf Gerdien.  

 

Lepels en flessen nodig… 
Voor de voorstelling van groep 3, 4 en 5 heeft elke leerling een lepel en lege 

zeep/shampoo fles nodig. Als u nog lege shampoo/zeep flessen heeft: de 

groepen 3, 4 en 5 zijn er blij mee! 

 

Schoonmaak 
Wat fijn dat er al veel ouders spelmateriaal hebben meegenomen om thuis 

schoon te maken. Ook heel fijn dat zich al ouders hebben aangemeld voor de 

schoonmaakmomenten. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u ons wel 

komen helpen? Geen probleem! Aanmelden kan nog steeds via de 

groepsleerkracht van uw kind.  

 

 
Uit de krant… 
Het basisonderwijs in Berkelland is aan het veranderen. De krimp van het 

aantal leerlingen dwingt de gemeente en de schoolbesturen om na te denken 

over de toekomst. Afgelopen week heeft in ‘Achterhoek Nieuws’ een stuk 

gestaan over de stappen die de gemeente wil nemen v.w.b. Neede. Één van die 

stappen is ‘onderzoek’. De gemeente zal komend schooljaar enkele 

onderzoeken laten uitvoeren die een richtlijn kunnen geven v.w.b. keuzes die 

op een later moment gemaakt kunnen worden. 

Verandert er voor ons wat? Nee. Wat er ook uit de onderzoeken komt, de 

gemeente heeft nl. geen beslissende rol v.w.b. het voortbestaan van een 

bijzondere school (rooms katholiek of protestants christelijk).  De 

afzonderlijke besturen hebben daar iets over te zeggen. 

VCO, onze stichting,  is van mening van er in Neede plek is voor Kisveld. Met 

onze nieuwe bestuurder, Geurt Morren, hebben we wederom een heel kundig 

man in ons midden die nog enorm veel kansen en mogelijkheden voor Kisveld 

ziet.  

In het belang van alle kinderen van Neede, Noordijk en Haarlo is het wel 

verstandig om als schoolbesturen, gemeente en ouders het gesprek gaande te 

houden als het gaat over de toekomst en de schoollocaties.   
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Schoolreizen 
Op donderdag 9 juni gaan de groepen 1/2/3&4 naar de dierentuin in 

Nordhorn. De groepen 5/6&7 gaan op dezelfde dag naar MovieparkGermany in 

Bottrop. De brieven met de exacte vertrek- en aankomsttijden zijn met de 

kinderen mee naar huis gegaan. Tevens zijn ze via Basisschoolnet verspreid. 

Groep 8 is deze dag vrij. 

 
 

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) 

 

====================================================================== 

 

KINDERKERK  

Voor kinderen van 2 tot ± 8 jaar 

12 juni 2016 

Antonius kerk, Lindevoort 20 te Rekken 

Van 11.00  tot 11.30 uur 

Na afloop is er wat te drinken voor iedereen 

 

Thema: “Een nieuw thuis?” 

Het verhaal van Ruth 

 

 

 

 

 

 

Collecte in de vorm van een gift voor de voedselbank. 

(In de vorm van houdbare artikelen en/of drogisterij artikelen) 

Graag tot 12 juni! 

 

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