
               Kisveldnieuws 

Jaargang 30 nr. 18,   

8 juli 2016                                                                 www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

12 juli   19:30 inloop     

20:00 aanvang 

afscheidsavond groep 8. 

13 juli   groep 8 vrij 

14 juli   groep 8 vrij tot 

13:00 uur 

14 juli   afscheid Gerdien 

15 juli   laatste 

schooldag georganiseerd 

door groep 8. 

15 juli   12:00 uur 

zomervakantie! 

29 aug   08:25 uur gaat 

de bel. Iedereen is dan 

weer van harte welkom op 

Kisveld! 

 

 

 

 

 

 

Afscheid juf Gerdien 
Na 25 jaar Kisveld begint Gerdien aan een nieuw avontuur. Gerdien gaat 

werken op de Willem van Oranje in Enschede.  

 
Met Gerdien verliezen wij een fijne en betrokken collega. Een juf die alle 

kinderen altijd zo goed mogelijk wilde helpen en hen graag ondersteunde bij 

alle stappen die ze zetten. We gaan Gerdien ook missen als onze 

cultuurcoördinator, zij hield ons scherp op het gebied van beeldend onderwijs, 

kunst, drama en muziek.  Gerdien, dank je wel!! En natuurlijk heel veel plezier 

en suc6 gewenst op jouw nieuwe school. 

 

Op donderdagmiddag 14 juli zullen we met alle kinderen Gerdien in het 

zonnetje zetten.  

Voor ouders, grootouders, kennissen en oud-leerlingen is er de mogelijkheid 
om Gerdien, op 14 juli, na schooltijd de hand te schudden. 
Tussen 14:30 uur en 15:45 uur bent u van harte welkom! 

 
 

Afscheid Daniek, Nicole, Kim, Anne, Jur, Roland, Timo en Tom 
Op dinsdagavond nemen we officieel afscheid van de 8 kanjers van groep 8. 

Samen met ouders en collega’s staan we nog even stil bij elk kind. We kijken 

naar ontwikkelingen, mooie dingen en gekke fratsen.   

Toppers, we wensen jullie alle 8 een heel goede tijd op het Assink!  
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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 in het nieuwe 

schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jason Zwierink 
Jason ligt nog steeds in het ziekenhuis van Nijmegen. Op de IC vecht hij voor 

zijn herstel. Kleine stapjes worden soms gezet, maar de weg die Jason nog 

moet afleggen is er 1 waarvan niemand nog kan zeggen hoe lang het duurt.  

Tijdens de zomervakantie zullen we ouders van school in principe niet 

informeren over zijn situatie. Tenzij er enorm grote veranderingen 

plaatsvinden. 

 
Gefeliciteerd, deel 1 
We feliciteren alle leerlingen van groep 1, groep 2 en groep 3 met het behalen 

van hun Beweegdiploma. Op 25 juni hebben jullie in Rietmolen echt laten zien 

wat jullie nu allemaal kunnen. Top hoor!! Wat mooi om te zien dat de tribune 

van de sporthal zo vol zat met vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere 

belangstellenden.  

 
Gefeliciteerd, deel 2 
We feliciteren groep 6, groep 7 en groep 8 met hun geweldige opvoering van 

de musical ‘Torenhoog’. Wat werd er leuk gespeeld en mooi gezongen. Super 

prestatie hoor! 

 
Dank je wel!! 
We zeggen ‘dank je wel’ tegen alle ouders die ons de afgelopen periode weer 

ergens mee hebben geholpen. Met het grote gevaar dat ik natuurlijk zaken ga 

vergeten… maar we denken o.a. aan het meefietsen naar de natte gymles, het 

helpen bij de Nijntje gymles,  het schoonmaken van materiaal, het 

brigadieren, het wegbrengen naar het openluchttheater, het luizenpluizen, 

het wegbrengen en ophalen van de bagage van groep 8, het wisselen van de 

bieb-boeken, het schminken voor de musical, het meedenken over schoolzaken, 

etc. etc.  Wat fijn dat we toch altijd weer op de hulp van ouders kunnen 

rekenen!!  
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Afscheid van Basisschoolnet 
We nemen aan het eind van het jaar afscheid van ons digitale systeem 

Basisschoolnet. Het bedrijf dat dit maakt stopt ermee.  

Vanaf 29 augustus gaan we verder met een nieuw systeem: Mijn school. In de 

komende weken wordt alles zo ingericht dat we er vanaf de eerste schooldag 

goed gebruik van kunnen maken. U hoeft daar zelf niets voor te doen. De 

school regelt de overgang. In het nieuwe systeem krijgt u niet meer dagelijks 

berichten, maar wordt alles 1 x per week verzonden. In het geval van 

dringende zaken kunnen er natuurlijk nog wel dagelijks berichten aan u 

gestuurd worden, maar we proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Voor 

ons allemaal is het na de vakantie even wennen, maar er is VCO verzekerd dat 

dit systeem echt gebruiksvriendelijk is. 

 

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

 

Wij wensen jullie/u allen een heel 

fijne zomervakantie. Geniet! 

 

Pieter-Jan, Roelof, Paul, Rien, 

Kim, Marjo, Annemarie, Kirsten, 

Gerdien, Annemiek en Ellen 
 

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

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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