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Agenda: 

25-02 t/m 05-03   

voorjaarsvakantie 

07-03   mr vergadering 

10-03  schrijfster Annet 

Jacobs te gast in 3/4 en 

5/6 

22-03   VCO studiedag 

‘aandacht’, lln. vrij. 

06-06   schoolreisdag 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

27-06 t/m 30-06     

kamp van groep 7/8 

 

 

 

 

  

 

 

Stagiaires 
*We zeggen ‘dank je wel’ tegen juf Mirthe. Haar stageperiode in groep 5/6 zit 

erop. Mirthe, dank voor jouw hulp, inzet en vrolijke lach! Suc6 bij het vervolg 

van jouw opleiding! 

*We zeggen ‘welkom’ tegen juf Ruth en juf Michelle. Ruth is op maandag en 

dinsdag te vinden in groep 5/6. (en vanaf april loopt ze hele weken stage op Kisveld) 

Michelle is op donderdag en vrijdag in groep 7/8.  Dames, van harte welkom en 

heel veel plezier en suc6 gewenst! 

In een volgende nieuwsbrief zullen beide stagiaires zich zelf kort voorstellen. 

 

 

 

 
Kisveld Peuterarrangement 
We zijn begonnen! Op donderdag 16 februari hebben de eerste 3 peuters 

kennisgemaakt met elkaar, juf Hedwig, het lokaal en het speelgoed. Er is heel 

fijn geknutseld, gezongen en gespeeld. We hebben nog plek voor meer 

kinderen. Dus heeft u een peuter thuis zitten die u een goede peutergroep 

gunt, of kent u ouders met een peuter die zin heeft om de wereld en zichzelf 

te ontdekken… informatie over  het Kisveld Peuterarrangement is te krijgen 

via Ellen Hemmers, Hedwig ter Haar (peuterleidster en eigenaar 

gastouderbureau Neo, 06-10650021) of VCO Kinderdomein (053 -230 46 28).  
Heeft u de Facebookpagina KisveldPeuters al geliked? 

 

 

Laurier & paasvuur 
Op maandag 20 februari zijn  de jongens van MaXX, samen met hun leraar 

Hans Grooters, begonnen met het snoeien van de laurier (achter de 

voetbalgoal). De gesnoeide takken worden verzameld bij de zij-ingang van het 

plein. We zijn op zoek naar mensen die takken willen voor hun eigen (paas)vuur 

en/of mensen die deze takken voor ons naar een paasvuur willen brengen.   

Wie helpt ons?  
(dir@kisveldvco.nl / 0545-291341) 
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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 begin maart 

2017.  

 

Vanuit de or 
*Aan het eind van dit schooljaar is er plek voor nieuwe ouderraadsleden. 

Wellicht bent u wel een heel geschikte ouder om de ouderraad te versterken! 

Voordat de ouderraad zelf mensen gaat benaderen bent ù in de gelegenheid 

om zich bij de voorzitter van de ouderraad te melden. Voor meer informatie 

kunt u de ouderraadsleden benaderen (namen staan op website). Interesse in 

een plek? Dan geeft u dit door aan Erik Kuiper (vz ouderraad) 

or@kisveldvco.nl  Indien zich voor 1 maart geen mensen melden, gaat de or 

zelf mensen benaderen. 

 

@nnet Jacobs te gast 
Op vrijdagmiddag 10 maart komt schrijfster Annet Jacobs in groep 3/4 en 

5/6. Annet is kinderboekenschrijfster en heeft o.a. ‘het geheim van de 

tweeling’ en ‘de verliefde juf wordt spion’ geschreven. Dit bezoek en 3 mooie 

leesboeken worden ons voordelig aangeboden door Readshop van Roekel uit 

Almelo. Na het bezoeken van beide groepen is er de mogelijkheid om een 

handtekening ‘te scoren’ en om boeken te kopen. (ook voor kinderen/ouders die 

niet in groep 3/4 of 5/6 zitten) 

    
 

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) 
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