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05-06   2e Pinksterdag, allen vrij 

06-06   schoolreis 3 t/m 6 

07-06   Meesters- en juffendag 

08-06   Sportdag in Eibergen voor 

groep 6, 7 & 8 

13-06   schoolreis 1/2 

19-06   Leefwijs door Marly 

21-06   vergaderdag van het team 

27-06 t/m 30-06 schoolkamp                      

groep 7/8  

05-07   gezamenlijke poets- en 

opruimavond 

06-07   sportdag 1 t/m 8 

georganiseerd door ROC-studenten 

11-07   afscheidsavond groep 8 

14-07   laatste schooldag, tot 

uiterlijk 12:30 uur. 

 

 

 

Warmte in en om school. 
Op dagen dat de temperatuur richting de 25, 26, 27 etc. gaat 

zullen we de kinderen natuurlijk extra mogelijkheden bieden om 

water te drinken. Ook zullen de teamleden goed inschatten of er 

extra pauzemomenten gewenst zijn. Vooralsnog passen we de 

schooltijden nog niet aan. Denkt u er aan om de kinderen ’s morgens 

in te smeren?! 

 

Jasondag in Neede 
Op zaterdagmiddag 17 juni a.s. organiseert Beweeg Wijs i.s.m. 
Ondernemers Vereniging Neede en Stichting4Jason en alle 
basisscholen in de kern Neede een thema middag “aangepast 
sporten” op het Vlearmoesplein in Neede. Wij nodigen alle 
Needenaren uit om deel te nemen aan deze benefietdag voor Jason. 
De dag eindigt met een absolute topspreker Erik Scherder! Hij 
verzorgt een presentatie in de van Gellicumzaal. Kaarten in 
voorverkoop bij de Beweeg Wijs medewerkers op de scholen, bij 
Bakkerij Stroet of bij de Beweeg Wijs Fabriek Bedrijvenweg 2a. 
Gehele opbrengst gaat naar Stichting4Jason. 

 
 

Alle kinderen van Kisveld kunnen voor € 5,00 meedoen aan de 

themamiddag ‘ aangepast sporten’ . De kaarten zijn te koop via de 

eigen juf of meester. Kaarten voor Erik Scherder hebben wij niet, 

die kunt u kopen bij genoemde voorverkoopadressen.  

 

Meer info over de middag is te vinden op de posters die in de school 

hangen, maar ook op de facebookpagina en de website van 

Beweegwijs. 

 

 

 

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  10 juni. 

 

 

 
Meesters- en juffendag 
Op woensdag 7 juni vieren alle meesters en juffen van Kisveld 

gezamenlijk hun verjaardag. Natuurlijk volgt er nog een officiële 

uitnodiging maar hierbij alvast een vooraankondiging: de inhoud van 

de ochtend is nog geheim, maar om 11:00 uur start de presentatie 

van alle zaken die geoefend zijn. (Groot)ouders worden van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Schoolreizen 
De groepen 3 t/m 6 gaan op dinsdag 6 juni op schoolreis.  Groep 1/2 

en groep 7/8 hebben die dag gewoon school. Op 13 juni gaan de 

kleuters genieten van hun schoolreis. Voor de overige groepen 

geldt: het is een gewone schooldag.  De nadere informatie over de 

schoolreizen ontvangen de groepen via de eigen juf. 

 

Vrije woensdag 
Het stond al in het jaarboekje. En ook in de agenda van MijnSchool 

was het al te lezen. Voor de compleetheid, en om te zorgen dat er 

geen kind die dag tevergeefs naar school gaat…. Op 21 juni zijn alle 
leerlingen vrij! Op woensdag 21 juni evalueren de teamleden het 

schooljaar 2016-2017 en maken ze plannen voor 2017-2018. Tevens 

hopen we deze dag de formatie (welke groep krijgt wanneer welke 

leerkracht…) rond te krijgen. Zodra het formatieplaatje bekend is 

wordt het eerst gedeeld met de mr alvorens het aan alle ouders 

bekend te maken. 

 

Sportdag 6/7/8 
Op donderdag 1 juni doen de groepen 6, 7 en 8 mee met de 

sportdag op de Bijenkamp. Samen met de leerlingen van Eibergse 

scholen zullen zij vele sporten en spellen doen. Via MijnSchool 

heeft PieterJan gevraagd om meefietsende begeleiders.  

 
 

Sportdag 1-8 
Evenals vorig jaar zullen dit schooljaar studenten van het ROC een 

sportdag organiseren voor onze leerlingen. Op donderdag 6 juli zal 

deze sportdag onder schooltijd en op ons eigen terrein 

plaatsvinden. Meer info volgt t.z.t. 

 

 

 

 

https://www.muziekenkunstwijs.nl/


 

KINDERKERK 

Voor kinderen van 2 tot ± 8 jaar

 
11 juni 2017 

 Antonius kerk, Lindevoort 20 te Rekken 
Van 11.00 tot 11.30 uur 

Na afloop is er wat te drinken voor iedereen 

MijnSchool 
Denkt u eraan om 1x per week even in te loggen bij MijnSchool. De 

meest recente nieuwsbrieven, uitnodigingen voor 

portfoliogesprekken, documenten, berichten… het is er allemaal te 

lezen. Wij gebruiken MijnSchool als communicatiemiddel en gaan er 

vanuit dat de berichten u allemaal bereiken. 

 

Aan het eind van de nieuwsbrief… 
Deze keer een uitnodiging voor de Kinderkerk in Rekken 

 

 

 

 

Kisveld en sociale media 
Op Twitter zijn we te volgen via @KisveldNeede.  

Op Facebook vindt u ons door Kisveld in te typen bij de 

zoekfunctie. (wij zijn ‘Kisveld’ met de profielfoto vh mooie roze 

plakbeest) 

 

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

 

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


 

Thema: “De Ark van Noach” 
 

 

 
 
 
 
 

Collecte in de vorm van een gift voor de voedselbank. 
(In de vorm van houdbare artikelen en/of drogisterij artikelen) 

Graag tot 11 juni! 
 

Als je het leuk vindt mag je je eigen 
knuffeldier meenemen! 

 


