
               Kisveldnieuws 

Jaargang 31 nr. 8,   

19 januari 2017                                                                 www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

23-01   or vergadering 

25-01   13:15-17:00 

teamscholing continu 

verbeteren 

05-02   schooldienst in 

de PKN kerk 

22-03   VCO studiedag 

‘aandacht’, lln. vrij. 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Welkom! 
Sinds maandag 9 januari zitten Jorg en Rick ten Hoopen bij ons op school. In 

groep 5/6 hebben zij hun plekje al gevonden. We zeggen ‘van harte welkom’ 

tegen Rick, Jorg en hun ouders. Een heel fijne tijd op Kisveld gewenst! 

 

Kaart in actie- actie is voorbij. 
Alle setjes die overgebleven zijn moeten uiterlijk op maandag 23 januari bij 

juf Ellen ingeleverd zijn. Ook het geld dat is opgehaald moet op deze datum 

ingeleverd worden. 

We moeten nl. de overgebleven setjes en het opgehaalde geld overdragen aan 

de organisatie. Zij verzorgen dan de afhandeling en de uitbetaling aan school. 

 

Team ontwikkelt zich maar door… 
In 2017 zijn er weer de nodige scholingsmomenten voor teamleden. Zoals 

bekend volgen we met het hele team de scholing ‘continu verbeteren’. 

(datamuren in de groep, portfolio’s van kinderen, doelen stellen etc.)  Naast 

de gezamenlijke scholing is er voor teamleden ook ruimte voor andere 

scholing. Een klein tipje van de sluier… de volgende scholingen worden gevolgd: 

‘groep 3 onder de knie’, ‘stap voor stap naar de brugklas’, ‘hoogsensiviteit’, 

‘BHV’ en ‘excelleren in leiderschap’. We houden u via de nieuwsbrief op de 

hoogte van de mooie pareltjes, de nieuwe inzichten en de praktische 

uitwerking van onze scholingsmomenten. 

 
Kisveld Peuterarrangement 
Tijdens het open huis hebben we 4 belangstellende ouders gesproken die 

interesse hebben in het Kisveld Peuterarrangement. En de eerste 

aanmeldingen zijn een feit! We zijn hier natuurlijk enorm blij mee. Tot op 

heden is er nog plek op de maandag- en donderdagochtend voor enkele 2 tot 4 

jarigen. 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? 

 

Hoera! 
Hoera, we zijn hoofdluisvrij. Luizenpluizers: dank voor de controles. 

http://www.kisveldvco.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_4oKkgdHRAhWB2hoKHSdLBlkQjRwIBw&url=http://www.nieuwegein.nl/3989/pilot-startgroep-peuters/&psig=AFQjCNEXWJLS3fcVQRC8mZdCpBuo6ZE44g&ust=1485011540209905


 

 

 

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 1 

februari 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging schooldienst 
Op zondag 5 februari 2017 houden we onze jaarlijkse schooldienst. 

 
Het thema van de dienst is: 
‘Waar ben je mee bezig’ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

‘Doen’ is belangrijk in onze samenleving. Het wordt als positief en zelfs 

noodzakelijk ervaren dat we bezig zijn. En dan vooral in productieve zin. Voor 

wat hoort wat. 

Als kinderen verveeld op de bank hangen krijgen ze niet zelden te horen: “Ga 

eens wat doen!!” Onze kinderen worden groot in een ‘doe-cultuur’ waarin niets 

doen geen optie lijkt. In het dagelijks leven lijkt het motto te zijn: je bent 

wat je doet. Dit laatste is misschien wat kras uitgedrukt, maar het is goed om 

eens te kijken naar wat we allemaal doen en hoe we dat waarderen. Naar de 

zin en onzin van wat mensen doen. 

Uitgangspunt is het Bijbelhaal van Maria en Martha (Lucas 10). Martha vraagt 

zich af waarom Maria niets doet, terwijl zij zo druk is met de voorbereidingen 

voor het eten omdat Jezus op bezoek is. Maar Jezus zegt dat naast zorgen 

ook luisteren belangrijk is. En dat is wat Maria doet. Regelmatig heeft Jezus 

zijn omstanders gevraagd waar ze mee bezig zijn Ben je bewust van wat je 

doet? Wat is de betekenis van je handelen. 

 
De collecte willen we graag bestemmen voor De Bas van de Goor Foundation. 

Dit doel heeft als missie om de kwaliteit van leven voor kinderen en 

volwassenen met diabetes te verbeteren door middel van sport. 

 

De dienst begint om 10 uur en  

u bent allemaal van harte welkom in de Grote Kerk! 

 

Rapport 
We zijn al een tijdje niet meer enorm blij met ons huidige rapport voor groep 

3 t/m 8. De inhoud, layout en vorm voldoen niet meer aan onze eisen. Wij 

willen op een andere manier een totaal beeld van kinderen laten zien. Een 

rapport geschreven door ons, dat gebruikt kan worden naast het eigen 

portfolio van de kinderen. Sinds het einde van vorig schooljaar hebben we al 

allerlei alternatieven bekeken. En we zijn nu in de fase aanbeland dat we de 

overstap gaan maken naar een nieuw rapport. We hebben de mr hierover 

geïnformeerd en we hopen dat alles op tijd klaar is om aan het eind vd 

maand/begin februari een nieuw rapport aan de kinderen van groep 3 t/m 8 te 

kunnen geven. 

https://www.pendersvoetzorg.nl/nieuws/nieuwsdetail/samenwerking-bas-van-de-goor-foundation/


 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Mutsen, sjaals, vesten, handschoenen etc., we hebben weer een hele 

verzameling  ‘gevonden voorwerpen’. Vrijdag 20-01 maken we de kapstokken 

van groep 5 t/m 8 leeg en leggen we alle kledingstukken die we vinden (samen 

met allerlei op de grond rondslingerende kleding uit groep 1 t/m 4) op de 

ronde tafel in de gang bij groep 5/6. Alle spullen die er woensdag 25-01 om 

13:00 uur nog liggen stoppen we in een tas en deponeren we in de 

kledingcontainer.  

 
Vanuit de or 
*Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan nog 

wel doen. Voor de juiste bedragen en het rekeningnummer kunt u kijken bij de 

‘documenten’ op MijnSchool. 

 

Veilig op weg… 
Beste fietsers, denken jullie eraan dat de voor- en achterlamp van de fiets ’s 

morgens aan moet als het nog schemerig of donker is. Voor de eigen veiligheid! 

 

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) 

 

Deze keer de actuele flyer van het Kisveld Peuterarrangement! 

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