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Agenda: 

12-12 start Kaart in 

Actie 

13-12   ANWB 

Streetwise 

15-12   Geurt Morren op 

schoolbezoek 

17-12   Open huis tussen 

10:00 uur en 12:00 uur 

22-12   19:00 uur 

Kerstfeest in PKN kerk 

‘Niemand buiten spel’… 

09-01    08:30 – 09:15 

nieuwjaarsbijeenkomst  

22-03   VCO studiedag 

‘aandacht’, lln. vrij. 

 

 

 

 

  

 

 
Open Huis 
Op 17 december houden wij tussen 10:00 uur en 12:00 uur een ‘Open Huis’. 

Speciaal bedoelt voor ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun 

kind(eren). Dit  ‘Open Huis’ is een speciaal open huis. Waarom? ……   

Binnenkort meer info via Facebook, Twitter, de site en de brievenbus! 

 

ANWB Streetwise 
Op dinsdag 13 december komen 4 medewerkers van ANWB Streetwise om de 

kinderen allerlei verkeerszaken te leren. Groep 1/2 krijgt de ‘toet toet’-les in 

het speellokaal en groep 3/4 gaat voor de ‘blik&klik’- les naar het gymlokaal 

aan de Dumasweg. Groep 5/6 heeft de ‘Hallo auto’-les op de Edward 

Fosterstraat en groep 7/8 doet ‘Trapvaardig’ op het eigen plein. Aangezien de 

lessen van groep 5/6 en 7/8 buiten plaatsvinden hebben we de kinderen 

verteld om zich daarnaar te kleden. Verder weet groep 7/8 dat zij hun fiets 

moeten meenemen. 

 
Elmerlokaal is verhuisd 
Het Elmerlokaal is verhuisd. Sinds deze week is het ‘oude’ handwerklokaal 

Elmerlokaal geworden. Het officiële naambordje is natuurlijk meeverhuisd. 

A.s. dinsdag wordt helemaal duidelijk waarom deze verhuizing nodig was. 

 
VCO bezoekt Kisveld 
Op donderdag 15 december komt VCO bestuurder Geurt Morren bij ons op 

school. Tussen 11:00 uur en 12:00 uur bezoekt hij de groepen en gaat hij in 

gesprek met enkele leerlingen. Daarna volgt een gesprek met het team. Een 

gesprek met Ellen staat dan op de agenda evenals een gesprek met leden van 

de mr& or. Geurt wil deze dag ‘sfeer proeven’, horen wat er leeft en genieten 

van mooie ontwikkelingen…. 

http://www.kisveldvco.nl/
https://www.interveste.nl/infonet/2012/02/27/openhuis-interveste-succesvol/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9tn4mOfQAhXH7hoKHan1BikQjRwIBw&url=http://berenbootlandegempeuters.blogspot.com/2015/05/elmer-de-kleurenolifant.html&psig=AFQjCNHCbjpAnO8Qq_wijJgHJwGiIkGLIg&ust=1481375774334671


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond  22  

december 2016.  

 

 

 

 

Kisveld voor Jason 
Wauw, wat een enorme sportieve prestatie is er geleverd door de leerlingen 

van school. Als een ‘malle’ liepen veel kinderen hun rondjes. Op dit moment 

stromen de munten en biljetten binnen. We verwachten komende week bekend 

te kunnen maken welk bedrag richting Stichting4Jason gaat. 

 

-vanaf 18 december start de ‘bakperiode knieperkes’. MaryJane en Brenda 

hebben het initiatief genomen voor deze bakactie. Voor het goede doel 

worden zakjes van 10 knieperkes verkocht. Bestellingen kunnen tot 16 

december geplaatst worden bij 1 van de dames.  

Op 22 december kunnen de knieperkes worden opgehaald bij glasatelier Diana 

Vultink.  

*Meebakken?  Ja graag!  Geef je op bij Brenda (moeder van Nico) of 

MaryJane (moeder van Sunniva) 

*Vershoudbakken uitlenen? Ja graag! De bak dan graag voorzien van naam. 

 

 
Kaart in actie! 
We hebben jaren zonder acties of sponsorlopen. Soms volgen acties elkaar 

snel op. Dit schooljaar is dat het geval. Naast onze actie voor Jason hebben 

we ook nog onze ‘kaart in actie-actie’. Deze actie was vorig jaar al gepland en 

was niet meer te verzetten. 

Voor de ‘kaart in actie’ hebben de leerlingen eerder dit jaar al een mooie 

Kerst/winter tekening gemaakt. Van de eigen tekening van uw eigen kind is nu 

een kerstkaart gemaakt.  

-Op maandag 12 december krijgt elke leerling een pakketje met 8 setjes met 

8 kaarten. 

-Voor € 6,00 kan elk pakketje worden verkocht.  

-Bij het totale pakket zit een folder met exacte instructies. 

Uiterlijk op 22-12 willen we het geld en de overgebleven setjes kaarten weer 

op school hebben. 

Voor elk verkocht pakketje krijgen wij een bedrag. We hopen dat we samen 

genoeg ophalen om nog tenminste 1 extra chromebook aan te schaffen. 

Waarom een chromebook? En wat kunnen de kinderen daarmee?   

Vraag het de kinderen uit de bovenbouw! Zij werken sinds deze week al met 

de reeds aanwezige chromebooks. 

 
Kisveld & Kerst 
Op donderdagavond 22 december vieren we samen het Kerstfeest in de PKN 

kerk van Neede. Luisterend naar de kinderen van groep 7/8 hebben we ook 

enkele moderne en/of verrassende elementen toegevoegd. De officiële 

uitnodiging volgt via MijnSchool. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH54n0jrzQAhXKuBoKHY6GCwEQjRwIBw&url=http://basisschoolderegenboog.com/?p%3D5619&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNELK1h6cutwipYWiGh8runtXTcEFA&ust=1479895610418366
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5z_brmefQAhUCxRQKHd3TDRgQjRwIBw&url=http://kerstgifs.nl/kerstklokken/kerstklokken01.htm&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNE8siJdLSplFDrqPbe5zTZNdSyG6Q&ust=1481376006430918


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School ‘aankleden’ 
Er is soms aanleiding om de kleuterhal en de grote hal ‘aan te kleden’. In de 

tijd van de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, voorjaar, een WK of EK 

etc. We zijn op zoek naar enkele ouders die af en toe willen helpen met deze 

aankleding. Interesse? Geef het door aan juf Annemiek. Zij is namens het 

team aanspreekpunt. Via MijnSchool of a.ooms@kisveldvco.nl. Even persoonlijk 

aanspreken kan natuurlijk ook. 

 
 

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. 

 
 
 

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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mailto:or@kisveldvco.nl
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mailto:info@kisveldvco.nl
http://www.rootselaarschool.nl/syndeo_data/media/school/MR_flyer_2015-2016.pdf
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

