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Agenda: 

24-04 t/m 05-05   

Meivakantie 

15-05 start 

avond4daagse 

17-05   touwtrektoernooi 

groep 5-8 in Eibergen 

23, 24 en 31 mei:   

portfoliogesprekken 

25-05   Hemelvaartsdag, 

alle leerlingen vrij  

26-05   vrije dag 

01-06   

portfoliogesprekken 

01-06  groep 6/7/8 

sportdag in Eibergen 

05-06   2e Pinksterdag, 

alle leerlingen vrij 

06-06   schoolreisdag 

voor groep 3 t/m 6 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

13-06   schoolreisdag 

groep 1/2  

Dank je wel… 
Dank je wel ouderraad. De Paaslunch was erg lekker. En er was meer dan 

genoeg.  

 
Meneer Paul en meneer Rien 
In principe hebben we tot aan de zomervakantie op elke ochtend een 

conciërge. Paul is er 4 ochtenden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Rien is er op woensdag. 

 

Voetbaltoernooi 
Enorm trots zijn we op de kinderen van groep 7/8 die hebben meegedaan met 

het voetbaltoernooi. Van tevoren wisten we dat we niet gingen voor de 

podiumplaatsen, maar dat we wel een sportief team zijn. De dames en heren: 

*… zijn niet laatste geworden,  

*… hebben in totaal 1 x een doelpunt gescoord,  

*… hebben goed samen gespeeld, 

*… hebben niet veel gemopperd, 

*… hebben goede inzet getoond. 

Supporters, dank voor jullie aanwezigheid en aanmoedigingen! 

 
Koningsspelen en Koningslunch 
Beetje anders dan anders… zo gaan de Koningsspelen 2017 de boeken in. 

Omdat we heel graag wilden dat de kinderen van groep 1/2 mee zouden doen 

hebben we op donderdagmiddag 20 april heel veel spelletjes gespeeld. (de 

foto’s staan inmiddels op MijnSchool en binnen kort staat ook een selectie op de site en 

Facebook). Het ontbijt dat we altijd krijgen van de ‘Koningsspelen’ is op 21 april 

tijdens de lunch gegeten.  Beetje anders dan anders… Beetje anders dan 

wellicht verwacht… Maar zeker net zo leuk! 
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27-06 t/m 30-06     

kamp van groep 7/8 

11-07   afscheidsavond 

groep 8 

 

 

 

 

  

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 19 mei 

2017.  

 

Jason 
Afgelopen 2 weken is Jason op woensdag op school geweest. De 

vanzelfsprekendheid van zijn komst & aanwezigheid is bijzonder en mooi om te 

ervaren. Vanaf 8 mei zal Jason op maandag, woensdag en vrijdag (’s ochtends) 

enkele uren les volgen. Er is op die momenten altijd een verpleegkundige op 

school om hem met zaken te helpen. 

Voor de momenten dat hij niet op school kan zijn is Klassecontact (van KPN 

mooiste contact fonds) geregeld. Meer info: www.klassecontact.nl.  De brief 

met specifieke uitleg zullen we plaatsen bij de documenten op MijnSchool. 

 

De situatie ‘Jason en Kisveld’ is voor ons een bijzondere situatie. We willen 

elke stap zorgvuldig nemen omdat we ons zeker realiseren dat dit voor alle 

leerlingen van Kisveld een nieuwe situatie is. We hebben nog geen ervaring met 

het mee laten draaien van een kind met een dwarslaesie. We willen denken in 

kansen, in kansen voor alle leerlingen. We zijn er als team voor alle kinderen. 

Mocht u met vragen zitten, dan bent u altijd welkom. Ben ik niet op school, 

stuur me dan een berichtje.  

 

Na de meivakantie zal er een ‘op de koffie/thee bij Wendy&Ellen’ worden 

georganiseerd. Een moment waarin alle vragen gesteld kunnen worden, waarin 

onduidelijkheden duidelijkheden kunnen worden, en waarin ook gewoon 

‘bijgepraat’ kan worden. 

 

 
Girlsday 2017 
Samen met Henk en Dinie Markerink (nogmaals dank voor het meerijden!) 

hebben de meiden van groep 7/8 en ik een bezoek gebracht aan Virupa in 

Aalten. Elwin (directeur) nam alle tijd om te vertellen over het bedrijf en om 

ons heel veel te laten zien. Van het 1e idee en ontwerp tot het daadwerkelijke 

product… alles hebben we gezien. Natuurlijk was er speciale aandacht voor 

vrouwen die met techniek te maken hadden, maar we mochten ook vragen 

stellen aan de mannen. Na een rondleiding van 1,5 uur hebben we samen lekker 

geluncht in de bedrijfskantine. En daarna mochten de meiden zelf aan de slag; 

lijmen, letters plakken, kunststof ‘vouwen’….. gevarieerde opdrachten die dit 

eindresultaat opleverde: (een bureaustandaard met memoblaadjes houder, 

telefoonhouder en pennenbakje voorzien van eigen naam) 

 
 

http://www.klassecontact.nl/


Adopteer een monument 
Al vele jaren leggen we tijdens de 4 mei herdenking een bloemstuk namens de 

leerlingen van Kisveld. We doen dit omdat het monument op ‘de Needse Berg’ 

door groep 7/8 is geadopteerd. Dit houdt in dat wij ieder jaar aandacht 

besteden aan dit monument en 4 mei. Ook zou de gemeente ons kunnen vragen 

om in de periode voor 4 mei te helpen met opruimen/schoonmaken van de plek. 

Kinderen van groep 7/8 mogen op 4 mei het bloemstuk neerleggen. Kinderen 

uit andere groepen mogen, indien ze dat zelf willen, meelopen in de officiële 

rij. Op 4 mei sta ik vanaf 19:40 uur op de parkeerplaats bij het monument. Ik 

loop met de kinderen mee naar het monument.                Ellen 

 

 

08:15 uur… 
-vanaf 08:15 uur staan er brigadiers bij de oversteek vd Borculoseweg. 

Verzoek aan alle leerlingen, ouders, grootouders, oppasmoeders etc. steek 

veilig over bij de brigadiers. 

-vanaf 08:15 uur is er inloop bij groep 1/2. Zodra Annemiek begint te zingen 

weet u… ze wil beginnen met de les en alle volwassenen moeten gaan. 

-vanaf 08:15 uur staat een teamlid op het plein. Om 08:25 uur wordt er door 

hem of haar gebeld en gaan alle kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen via 

hun eigen ingang. 

 

Portfoliogesprekken 
Alle kinderen mogen de inhoud van hun portfoliomap aan hun ouders laten zien. 

Tijdens de inloopmomenten (23 mei tussen 14:30 & 15:15, 24 mei tussen 12:15 
en 13:00, 31 mei tussen 12:15 en 13:00 en 1 juni tussen 14:30 en 15:15)  is er 

ook altijd een leerkracht in het lokaal om, indien gewenst,  een kind te helpen 

bij het showen van de inhoud  van de portfoliomap. (èn het gesprek erover) 

 

MRlid gevraagd 
In de documenten van MijnSchool vindt u de oproep voor een nieuw lid voor de 

medezeggenschapsraad. 

 

Foto’s 
Er staan weer nieuwe foto albums op MijnSchool.  

 

 
Kisveld Peuterarrangement, op maandag en donderdag! 
We zijn begonnen! Er wordt al 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? 
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Ouderraad… 
Er zijn nog een aantal gezinnen die de ouderbijdrage voor hun kind(eren) niet 

hebben overgemaakt. Vergeten? Dat kan! Wilt u het bedrag dan alsnog 

overmaken aan de penningmeester van de ouderraad. Dank! De officiële brief 

vindt u bij de documenten op MijnSchool. 

 

Van de luizenpluizers… 
Fijn dat veel kinderen hoofdluisvrij zijn. Toch een verzoek aan alle ouders: 

Wilt u zelf ook regelmatig het haar en hoofd van uw kind(eren) controleren op 

de aanwezigheid van hoofdluis of neten? En zit er wat… geen paniek, met veel 

kammen is de hoofdluis snel weer weg. Wilt u de leerkracht van uw kind wel 

even op de hoogte brengen, dan kan er een luizenpluismoment worden gepland 

door de luizenpluisbrigade. 

 

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) 

 

 

PieterJan      Roelof      Rien      

Paul   Hermine    Nardi               

Kim   Hedwig   Ruth   Michelle        

Annemiek    Judith   Annemarie    

Kirsten    Marjo   en Ellen 
 

wensen alle leerlingen van Kisveld een fijne meivakantie. 

 

 

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