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Agenda: 

18-02 Open avond  

18:30 uur -20:30 uur 

22-02 t/m 26-02   

Voorjaarsvakantie 

09-03   Open Huis 

tussen 08:45 en 12:00 

09-03   Start vd 

Leefwijs lessen 

12-03   NL Doet 

Plein&schoonmaak-klusdag 

17-03   mr vergadering 

17-03   or vergadering 

23-03   Leefwijs 

‘Verantwoorde kraam’  

23-03   Inloopspreekuur 

verpleegkundige GGD (zie 

mail) 

23-03   Landelijke 

Rekendag 

 

 

 

Welkom! 
We zeggen ‘welkom’ tegen Lotte. Lotte is 4 geworden en mag nu fijn spelen en 

werken bij ons in groep 1/2. We wensen de familie vd Molen een heel fijne 

tijd bij ons op school. 

 

Welkom deel 2! 
Op 29 februari beginnen in groep 1/2 Stevanna en Jan-Teun Jansen. Wij 

wensen de familie Jansen ook een heel fijne tijd bij ons op school. 

 

Welkom deel 3! 
Nienke Bijkerk is begin februari begonnen als stagiaire in groep 3/4. Nienke 

zit in haar laatste jaar ‘onderwijsassistent’. Voorlopig is zij er op maandag 

t/m woensdag. Tijdens haar laatste 10 stageweken zal zij nog meer dagen 

aanwezig zijn. Nienke, van harte welkom! 

 
Dank je wel! 
Vanaf deze plek wil ik Marjolijn, Annelies, Marije, Wendy en Martine 

bedanken voor hun inbreng tijdens het gesprek met de bestuurder van VCO, 

Jenne Wierstra.  Dank voor gratis adviezen op het gebied van: 

-Basisschoolnet 

-pluswerk 

-pr in Neede 

We hebben n.a.v. deze middag al enkele zaken in beweging gezet om dingen 

nog beter te laten verlopen. We houden u op de hoogte. 

 

Dank je wel deel 2! 
Vanaf deze plek bedank ik Lynn, Merle, Okke, Pepijn, Tesse, Jur en Kim. Jullie 

waren wat Jenne betreft een heel fijne groep kinderen om mee te praten. 

Jullie waren erg tevreden over onze school, over alles wat je leert (ook 

sociaal emotionele zaken werden genoemd) en over de speelmogelijkheden.(al 

mochten er wat jullie betreft wel wat nieuwe speeltoestellen bij…).  

 

 

 

http://www.kisveldvco.nl/


 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 11 maart 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe site 
Als alles voorspoedig blijft verlopen zal op 29-02 de nieuwe site de lucht in 

gaan. Op hetzelfde adres, www.kisveldvco.nl,  maar door de ‘nieuwe bouw’ veel 

beter te vinden voor alle zoekmachines. Erik Kuiper zal het beheer van de site 

op zich nemen. Vanuit het team is Ellen degene die zaken aanpast, aanvult en 

verbetert.   

 

 
 

Hoera! 
We zijn 1 van de 4 scholen in Berkelland die het lespakket van de ‘Giro’ 

ontvangen. De Giro d’Italia (wielerwedstrijd) begint dit jaar met 3 etappes in 

Gelderland voordat de hele karavaan naar Italië vertrekt. Naast het 

lespakket ontvangt groep 7/8 ook nog een 2-uur durende fietsles.  De Giro 

start begin mei, maar het lespakket en de gastles worden voor de meivakantie 

uitgevoerd. 

 

Nieuwe digitale borden 
De digitale borden en de bijbehorende beamers hebben niet het eeuwige 

leven. Vooral in de groepen 3/4 en 5/6 merkten we de afgelopen tijd dat het 

zicht echt belabberd werd. (tenzij het buiten erg donker was).  We zijn dan 

ook heel blij dat we kunnen vertellen dat we op 3 maart 2 nieuwe 

touchscreens krijgen. (voor de kenners: 70 inch C-touch).  We kunnen dan nog 

beter gebruik maken van de software die hoort bij onze vakken.  

 

 
 

NLdoet, hulp gewenst 
Op zaterdag 12 maart doen wij mee met de landelijke actie ‘NLdoet’.  Tussen 

08:30 uur en 11:30 uur (en dat mag ook van 10:00 uur tot 11:15 uur o.i.d.)  is 

een ieder welkom die wil helpen met: ramen lappen (buitenkant), speelzaal 

vegen/poetsen, laurier snoeien, onkruid verwijderen langs de hekken, 

hinkelpaden verven, belijning verven (basketbalveld) etc. 

Wij hebben de verf, de kwasten, de koffie, de thee en de koekjes. Neemt u 

zelf de snoeischaar, onkruidkrabber en  poetsdoeken mee? 

I.v.m. aantal koeken en hoeveelheid koffie is het wel fijn indien u zich bij mij 

van tevoren aanmeldt, e.hemmers@kisveldvco.nl  
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Vanuit groep 1/2  
Aan het eind van de nieuwsbrief staan weer 2 mooie collages. Zo krijgt u een 

kijkje in de keuken van groep 1/2.  

 

Vanuit groep 7/8 
-Roland heeft meegedaan aan de landelijke finale van de Beverwedstrijd. Het 

wachten was minder leuk, de vragen wat moeilijker dan in de voorronde, maar 

het was een leuke ervaring. Roland hoorde bij de 50 beste deelnemers van het 

land. Mooie prestatie!! 

-De meiden van groep 7/8 zijn eind januari 2e geworden tijdens het Needse 

basketbaltoernooi. Er is goed samen gespeeld, er is sportief gespeeld en er is 

fanatiek aangemoedigd. Anne, Kim, Nicole, Pien, Sunniva, Romy, Tess en 

Daniek: gefeliciteerd!! 

 

Vanuit de ouderraad 
*Aan het eind van het schooljaar zal Ingrid Klensmann de ouderraad verlaten. 

Er is dan plek voor een nieuw or-lid. Belangstelling? Spreek 1 v.d. or-leden aan 

of mail or@kisveldvco.nl.  

*herinnering ouderbijdrage.  Enkele gezinnen hebben  een herinneringsmail 

van de penningmeester van de or ontvangen i.v.m. de ouderbijdrage die nog 

moet worden overgemaakt. Een deel van die gezinnen heeft inmiddels voldaan. 

Fijn! 

 

 
Creatieve ochtenden 
Bij voldoende belangstelling zal er op 1 en 2 maart in onze school een 

workshop ‘kippen maken’ gehouden worden. De kosten voor deze 2 ochtenden: 

17,50. Voor meer informatie en/of aanmelding: janeschrammeijer@gmail.com. 

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