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Agenda: 

07-11  Aanvang 

Schoolfruitlevering 

10-11   Schoollunch  

15-11   groep 1/2 naar 

voorstelling 

23-11   Leefwijsles in de 

groepen 

28-11   Leefwijskraam 

voor lln. en ouders 

13-12   ANWB 

Streetwise 

22-12   Kerstfeest 

09-01    08:30 – 09:15 

nieuwjaarsbijeenkomst  

 

 

 

 

  

 

 
MijnSchool 
Om rechtstreeks bij MijnSchool van Kisveld te komen kunt u deze link 

gebruiken: 05rb00.mijnschool.nl. 

In het lijstje ‘documenten’ vindt u o.a. de nieuwsbrieven, de brief 

‘ouderbijdrage’ en het jaarboekje. 

 

Schoolfruit/schoolgroente 
In de periode van 7 november t/m 10 april krijgt elke leerling van school 3x 

per week een stuk fruit of groente. De vaste uitdeeldagen zijn: dinsdag, 

woensdag en donderdag. Rien en Paul zorgen er op die dagen voor dat alle 

groepen voor de kleine pauze voldoende fruit hebben. U hoeft uw kind op die 

dagen dan ook geen (of minder) eten mee te geven. Alle fruit- en groente 

soorten worden aan alle kinderen aangeboden. (tenzij er sprake is van een 

bepaalde allergie). 

Deze week krijgen de kinderen: ananas, appel en peer. 

 
Verlenging ‘erkend leerbedrijf’ 
Op 7 november is onze school bezocht door een medewerker van SBB 

(samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven). Samen met Ellen 

is bekeken of onze school weer een erkenning voor 4 jaar krijgt. Deze 

erkenning maakt het mogelijk om een stageplaats te bieden aan mbo-

studenten niveau 3 & 4 (pedagogisch medewerker & onderwijsassistent). En 

we hebben hem! De komende 4 jaar mogen we ons weer ‘erkend leerbedrijf’ 

noemen. 
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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  22 

november 2016.  

 

 

 

 

Jason 
Het is voor ons heel fijn om af en toe via Skrollan, Wendy of Naomi te horen 

over Jason. Bijzonder hoe zijn ontwikkeling verloopt. Bijzonder 

indrukwekkend om Naomi te horen praten over zaken die Jason nu kan. Naast 

fijne berichten blijft er natuurlijk ook de onmacht over zaken die (nu) niet 

(meer) gaan. 1 van die zaken is ‘zorgeloos spelen’. Het is ieder kind zo enorm 

gegund! 

 

Dat is dan ook 1 van de redenen dat we als school hebben besloten om in actie 

te komen. Actie om geld op te halen voor een computerspel dat niet door een 

verzekering of bijzondere bijstand wordt vergoed.  

Samen met Esther Isfordink hebben we nagedacht over acties en we hebben 

gekozen voor de volgende 3 zaken: 

-sponsorloop door leerlingen (en volwassenen die dit willen) op 

donderdagmiddag  1 december. 

-opbrengst van de uitgangscollecte van de Kerstviering doneren 

-individuele initiatieven ruimte geven. (denk hierbij bijv. aan kinderen die 

koekjes verkopen aan de buren en familie en hiermee geld ophalen) 

 
Zaken die we op school bedenken worden goed gecommuniceerd met Wendy en 

Skrollan. Zij geven aan dat het hen elke keer weer emotioneel raakt, de 

betrokkenheid en saamhorigheid die er is voor Jason en het gezin. Zij 

waarderen het enorm. 

 

Begin volgende week krijgen alle kinderen een sponsorloopformulier. Daarbij 

staat ook uitleg over het hoe&wat.  

 
 

Stichting4Jason en Kisveld 
Op vrijdag 11 november gaat de Stichting4Jason officieel van start.  De 

stichting wil Jason en het gezin Zwierink ondersteunen waar nodig/mogelijk. 

De Stichting is opgericht door vrienden van de familie. Als school hebben we 

goed contact met enkele mensen van de Stichting. Zij weten van onze acties 

en wij regelen met hen een correct verloop van de afhandeling van de 

geldzaken. Vanaf vrijdag is ook de website in de lucht: www.stichting4jason.nl. 

Op Facebook is de stichting4jason-pagina al ‘werkend’. 
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Schoollunch 
Op donderdag 10 november hoeven de leerlingen geen brood mee te nemen 

naar school. We gaan dan samen met de kinderen smullen van de producten van 

het ‘nationale schoolontbijt’. Officieel is het de week van het ‘Nationale 

Schoolontbijt’, maar wij hebben er onze eigen draai aan gegeven. Dus lekker 

thuis ontbijten en dan tussen de middag met de eigen groep genieten van een 

heerlijke lunch! 

 

 

Studiemiddag CV 
Op dinsdagmiddag 1 november hebben we het 2e studiemoment ‘continu 

verbeteren’ gehad. We zijn bezig geweest met het identiteitsbewijs van de 

school.  Het ID van de school hebben we gezocht d.m.v. het beantwoorden van 

deze 6 vragen:  

-Waar staan wij echt voor?  

-Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders?  

-Waar kunnen onze leerlingen & ouders op rekenen? 

-Wat maakt dat onze leerlingen & ouders daarop kunnen rekenen? Waar zijn 

we goed in? 

-Wat zijn onze ononderhandelbare kernwaarden? 

-Hoe is aan onze leerlingen te merken en zien dat we samen deze zaken 

hebben bereikt? 

De antwoorden op deze vragen vormen ons ID. Vanuit dat ID gaan we verder 

werken aan de ontwikkeling van Kisveld. Maken we bewuste keuzes. En durven 

we te focussen op zaken.  

Tijdens de studiemiddag hebben we ook ‘de fijne collega’-opdracht gedaan. 

Wat onze leerlingen in hun groep doen, m.b.t. continu verbeteren, doen wij als 

team ook. De kinderen hebben ‘de fijne klasgenoot’- opdracht gedaan, dan wij 

ook ‘de fijne collega’.  

Ons databord zal zich ook vullen met cv-zaken: de fijne collega, de 

visie&missie, team/schooldoelen, +/∆/P, etc.   
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5 december 
Op 5 december vieren we Sinterklaas. Voor de onderbouw gelden deze dag 

gewijzigde tijden. Groep 1/2 heeft school van 08:30 uur tot 10:15 uur en 

groep 3/4 van 08:30 uur tot 12:00 uur. De groepen 5/6 en 7/8 gaan gewoon 

tot 14:30 uur naar school.   De bel gaat op 6 december wel gewoon om 08:25 

uur.  

 

Vanuit de or 
Nieuwe or-leden gevraagd 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen 2 or-leden. Er is dan dus ook plek voor 

2 nieuwe leden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail ons: 

or@kisveldvco.nl of spreek 1 van de or-leden even aan. Het is natuurlijk ook 

mogelijk om een keer mee te draaien om te ervaren of de ouderraad iets voor 

je is! 

 

Nieuwjaarskoffie/thee 

Om alvast in de agenda te noteren: De ouderraad nodigt ouders uit om op 09 

januari koffie/thee te komen drinken. Dit ‘fijn nieuwjaar!-moment’ start om 

08:30 uur. En natuurlijk zal een nieuwjaarsrolletje niet ontbreken. 

 

Veilig oversteken 

Een dringend verzoek aan allen die op de fiets naar school komen. Kom niet te 

vroeg, want vanaf 08:15 uur staan de verkeersbrigadiers bij de weg. 

Wachtende fietsers zorgen nu soms voor onduidelijkheid bij overige 

weggebruikers. Zij geven de ruimte om over te steken terwijl onze regel is: 

‘alleen oversteken als de verkeersbrigadiers er zijn ‘ 
 

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 

 

 
 
 

De bedoeling van de Top2000-dienst is dat er inspirerende popliedjes over  
geloof - hoop - liefde  

worden gespeeld en gezongen in de dienst van zondag 13 november.  
Aanvang: 10:00 uur. 

Locatie: PKN kerk in Neede 
U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

 

mailto:or@kisveldvco.nl
mailto:dir@kisveldvco.nl
mailto:info@kisveldvco.nl
http://www.google.nl/imgres?q=twitter&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=dvO1okGLblLtiM:&imgrefurl=http://www.pa.nl/tag/twitter/&docid=rb2JL0uVL-9B6M&imgurl=http://www.pa.nl/wp-content/uploads/2010/11/twitter-follow-me-post1.jpg&w=500&h=371&ei=WNSsT4WhHpCQ8gO5uNDzCg&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=174&dur=140&hovh=193&hovw=261&tx=137&ty=124&sig=112856174871385312460&page=1&tbnh=116&tbnw=157&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:141
http://www.top2000kerkdienst.nl/

