
               Kisveldnieuws 

Jaargang 31, nr.14 

17 juni 2017                                                                   www.kisveldvco.nl  

  

19-06   Leefwijs door Marly 

21-06   vergaderdag van het team 

24-06   Nijntje diploma uitreiking 

27-06   Prikactie PO. Bel gaat uur 

later; 09:25 uur. 

27-06 t/m 30-06 schoolkamp                      

groep 7/8  

04-07   14:45 uur mr vergadering 

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?! 

 

Meesters- en juffendag 
Alle teamleden bedanken alle kinderen voor hun enthousiasme, 

mooie knutsels en leuke cadeautjes. Mede dankzij jullie hebben we 

een heel fijne meesters- en juffendag gehad! 

 

Schoolreizen 
De schoolreizen van groep 3 t/m 6 en groep 1/2 zijn achter de rug. 

Alle groepen kunnen terugkijken op een geslaagd schoolreisje. 

Foto’s zijn te vinden op MijnSchool en de eigen schoolwebsite. 

 
Nijntje diploma bijeenkomst 
Op zaterdag 24 juni laten de kinderen uit groep 1, groep 2 en groep 

3 zien wat ze afgelopen jaar tijdens de Nijntje beweeglessen 

allemaal hebben geleerd. In de Spilbroekhal is dit jaar het feestje. 

Alle kinderen van de groepen 1, 2 en 3 wordt verzocht om zich daar 

tussen 15:00 uur & 15:15 uur te melden. Juf Lavinia wijst je dan de 

kleedkamer. Bij deze feestelijke afsluiting mag je in een korte 

broek met t-shirt  gymmen.  

Om 15:30 uur starten ‘onze’ kinderen. Zij verdienen een enthousiast 

publiek! Hierbij worden broers, zussen, ouders, grootouders en 

andere belangstellenden uitgenodigd om onze toppers aan te 

moedigen en om hun superprestaties te bekijken. 

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  5 juli. 

 

 

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. 

 

Tot ziens! 
We zeggen ‘tot ziens’ tegen de familie van Hees. Nynke uit groep 1 

is samen met haar broertje en ouders naar Dinxperlo verhuisd. We 

wensen hen daar een heel fijne tijd! 

 

Vanuit de mr… 
We zijn blij dat op onze oproep voor een nieuwe secretaris in de 

MR een reactie is gekomen van Marije Roosenboom (moeder van 

Jette, groep 3). Marije zal de komende vergadering vast 

meedraaien. Vanaf komend schooljaar is zij officieel lid. Marije, 

welkom in de MR! 

 

27 juni en Kisveld 
In de brief die u kunt vinden bij de ‘ documenten’  van MijnSchool 

heeft u kunnen lezen dat wij ook meedoen met de Prikactie PO. We 

vragen hiermee, evenals vele duizenden collega’s, aandacht voor de 

steeds hoger wordende werkdruk en het achterblijven van een 

passend salaris. Uw kind(eren) mag/mogen deze dag even uitslapen. 

Om 09:15 uur staat Roelof op het plein en hij laat de bel klinken om 

09:25 uur.  

Alle kinderen gaan dan even naar binnen om vervolgens weer buiten 

te komen om groep 7/8 uit te zwaaien. Groep 7/8 vertrekt tegen 

09:45 uur naar hun kamplocatie in Weerselo. 

 

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. 

 

Samen poetsen 
De lijst met namen wordt steeds langer. Staat uw naam nog niet op 

de lijst in het halletje? Dan heeft u uw keus wellicht nog niet 

doorgegeven aan 1 van de teamleden. Welke keus was het ook al 

weer?  

*Op woensdagavond 5 juli samen met andere ouders de school 

schoonmaken (met tussendoor heerlijke traktaties van Mascha en 

Maria van Leefwijs/Beweegwijs)  of  

*materialen mee naar huis nemen om het thuis schoon te maken. 

 

 

 



 

 

 

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… 
Is er ruimte voor interessante open dagen, leuke activiteiten etc. 

die niet gelijk 1 op 1 met school te maken hebben. Copy hiervoor 

mag naar dir@kisveldvco.nl. 

 

 

 

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 
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