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Agenda: 

04-10   studiedag team, 

alle leerlingen hebben vrij 

05-10   ‘dag van de 

leraar’ 

13-10   open huis en 

kijkavond 

(kinderboekenweek 2016) 

17-10 t/m 21-10 

herfstvakantie 

01-11   studiemiddag 

team. Alle leerlingen zijn 
vrij vanaf 12:00 uur  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Welkom, deel 1. 
We zeggen ‘welkom’ tegen Floris en zijn ouders. Floris zit sinds afgelopen 
week bij ons in groep 7. Floris, we wensen jou en jouw ouders een heel goede 

tijd bij ons op school! 

 

Welkom, deel 2. 
We zeggen ‘van harte welkom’  tegen Kirsten. Kirsten is de student die samen 

met Jessica Rambach de Elmerlessen gaat verzorgen. 

 

 
MijnSchool 
Begin oktober is het zover (dat is tenminste de belofte van de makers aan 
VCO)… de functie ‘bericht versturen aan teamlid of ouder’ is dan een feit. We 

waren het in Basisschoolnet gewend, en ook in MijnSchool is deze functie nu 

bijna af.  

 

Barbecue 
Gezellig! Goed verzorgd! Leuk! Zomaar enkele kreten die ik op vrijdag 16 
september heb gehoord over de startbarbecue. Wat fijn dat deze activiteit 

op onze eigen locatie weer zo werd gewaardeerd! Organisatie: bedankt!  

 
Schoolgids 
Deel 1 van de schoolgids, het deel met veel basiszaken van school, is nu ook op 

MijnSchool te vinden onder ‘documenten’. Deel 2 van de schoolgids staat daar 

al een tijdje. In deel 2 vindt u ook de regels vwb het oversteken van de 
Borculoseweg (bij onze eigen brigadiers). 

 

Dank je wel! 
We danken de ouderraad voor de 2 prachtige picknicktafels die nu op ons 

plein staan. De jongens van MaXX hebben ervoor gezorgd dat de onderdelen 

in elkaar zijn gezet.  Deze tafels kunnen weer jaren en jaren mee. 
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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 

oktober 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Kinderboekenweek 

 
Volgende week woensdag, 5 oktober, begint de Kinderboekenweek. Behalve 

dat we dan nog meer aandacht besteden aan boeken en lezen, maken we er een 

nog breder project van. Het thema van dit jaar is ’Opa’s en oma’s, voor altijd 

jong’. 
We gaan het in alle groepen hebben over de tijd van onze opa’s en oma’s en 

hoe het leven er toen uitzag. Om onze opa’s en oma’s ook te laten zien hoe het 

er tegenwoordig op school aan toe gaat, nodigen we hen uit een kijkje te 
komen nemen! 

Op woensdag 5 oktober zijn oma’s en opa’s van 8.30 tot 9.00 uur van harte 

welkom in onze school. In de groepen kunnen ze een kijkje nemen, werk 

bekijken of met de kinderen een boek lezen of een spelletje doen. 
Daarnaast willen we de oma’s en opa’s uitnodigen om in de groep van hun 

kleinkind te komen voorlezen. Dit kan op alle schooldagen van 5 t/m 13 

oktober. Aanmelden kan bij de betreffende leerkracht, waarna in overleg dag, 
tijdstip en boek worden gekozen. 

Op donderdagavond 13 oktober begint om 18.30 uur de kijkavond van ons 

project. Dan is er in alle lokalen te zien wat we gedaan en geleerd hebben 

tijdens dit project. Ook de winnaars van de gouden en zilveren pennen en 
potloden zijn dan bekend! 

 

 
SEN conferentie 
PieterJan en Annemarie hebben op woensdag 14 september de SEN-

conferentie bijgewoond. Binnenkort zullen zij hierover in de nieuwsbrief wat 

vertellen. Alvast een voorproefje (uitspraak komt uit 1 van de bijgewoonde  

lezingen/workshops: 
als zich een ruzie of onenigheid heeft voorgedaan, vergeet uw kind dan niet te 
vragen of/ hoe dit is opgelost op school!  Benieuwd naar de context van deze 

uitspraak? Houd de nieuwsbrief in de gaten! 
 

Sportweek 
Op de site www.sportfederatieberkelland.nl staan foto’s van de activiteiten 
die ook door onze leerlingen zijn bezocht.  

 
Alle sportverenigingen die hun medewerking hebben verleend kunt u vinden in 
het speciale sportweekboekje: 

http://www.sportfederatieberkelland.nl/uploads/2016/09/Flyer-Needse-

Sportweek-2016.pdf 
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Even voorstellen… 
Mijn naam is Mirthe Oonk. Ik ben 17 jaar en ik 

woon in Neede. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent en zit in het 2e leerjaar. 

Tot eind december loop ik stage in groep 5/6. 

Mijn hobby’s zijn volleybal, winkelen en in het 
weekend leuke dingen doen met mijn vriendinnen. 

  

Wat doe ik als Onderwijsassistent? 
Als onderwijsassistent loop ik stage in groep 5/6, 

maar zal ook waar nodig met kinderen werken uit 

andere groepen. Ik help bij vragen en geef 

verlengde instructie. Maar ook voorlezen, 
kopiëren, klas opruimen en nakijken behoren tot 

de taken van een onderwijsassistent.  Tevens vindt u mij op allebeide dagen 

tussen de middag op het schoolplein als pleinwacht. 
 

 

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 

 

Hoe zit het ook alweer? 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen van school een pen, 
potlood en gum. Als het potlood niet meer te slijpen is krijgt een kind, tegen 

inlevering van zijn ‘oude’potlood een nieuw potlood. Voor een pen die het niet 

meer doet geldt exacte hetzelfde. Maar… pennen en potloden die kwijt zijn of 
compleet kapot gemaakt/gekauwd, dat is een ander verhaal. Sinds vorig jaar is 

de regel dat een kind voor 50 cent bij de eigen  juf of meester een nieuwe 

pen of nieuw potlood kan kopen.  

 

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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