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Agenda: 

Week 46   1e levering 

van schoolfruit 

15-11  fotograaf op 

school 

21-11   mr vergadering 

05-12   Sinterklaas 

05-12   groep 1 t/m 4 

om 11:00 uur vrij. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotomomentje 1 
Op woensdag 15 november komt fotograaf Koch weer foto’s maken van alle 

kinderen. Naast de groepsfoto’s worden ook alle kinderen individueel op de 

foto gezet. De broertjes/zusjes-foto’s vormen het afsluitende deel van de 

ochtend. Vanaf 11:30 uur is er ruimte voor de foto’s met broertjes en zusjes 

die (nog)niet op school zitten.   

 

Fotomomentje 2 
Op woensdag 15 november loopt ook fotograaf Julius Visser door de school. 

Hij maakt foto’s voor het magazine van VCO, Accènt. In de eerstvolgende 

uitgave van Accènt zal Kisveld nl. een mooie plek krijgen. De foto’s die niet in 

de Accènt komen zullen beschikbaar zijn voor onszelf. Natuurlijk houden we 

rekening met de wens van enkele ouders die hun kind(eren) liever niet op een 

foto zien staan die extern wordt gebruikt. 

 

 
Ontruiming 
Op 2 november was er een ontruimingsoefening. Op de 1e verdieping was ‘rook’ 

en de kinderen en teamleden moesten vlot het pand verlaten. BHV-er Kirsten 

zorgde ervoor dat alles soepel is verlopen. De ontruiming ging op zich prima, 

wel kwamen we erachter dat we 1 of 2 extra BHV-ers nodig hebben. (Want 

onze 2e BHV-er was op het moment van de ontruiming nl. niet op school) Dat wordt ons 

grootste actiepunt n.a.v. deze oefening.  

 
Schoolfruit 
De 1e levering van het schoolfruit is in de week van 13 november. Op dit 

moment is nog niet te zeggen op welke dag het fruit en de groente worden 

geleverd. Dat hangt af van het leverschema van de leverancier. Meer info 

volgt z.s.m. 

 

http://www.kisveldvco.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji55iImbTXAhXH5aQKHWIoAn0QjRwIBw&url=https://www.kmosolutions.nl/blog-van-kmo/heeft-u-voldoende-bhv-ers/&psig=AOvVaw2JuOmYorATcg7YXYwZhm1I&ust=1510409734150104
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE39zHmbTXAhXJ1qQKHY_1Bk0QjRwIBw&url=http://www.euschoolfruit.nl/&psig=AOvVaw1Jm0_xa3X7AOCaES3FhVq8&ust=1510409913052078


 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 24 

november 2017.  

 

MijnSchool 
Tot mijn eigen irritatie lukt het ons nog niet om de accounts van alle gezinnen 

goed te koppelen in MijnSchool. We hebben op dit moment een hotlijn/mail 

lopen met de maker van het programma.  Gelukkig gaat het bij de meeste 

gezinnen gewoon goed!  

 
Sinterklaas 
Op 5 december ontvangen wij de Pieten en de Sint 

Een feestdag voor jong en oud, voor volwassene en kind 

We hopen dat de Sint rond half negen bij ons is 

Na ontvangst op het plein verhuizen we naar de speelzaal, buiten is het dan te 

fris 

De groepen 1/2 en 3/4 gaan op audiëntie bij de Spaanse gasten 

De groepen 5 t/m 8 genieten vooral van elkaars grollen en fratsen 

Om 11:00 uur is het feest voor de groepen 1 t/m 4 voorbij 

De bovenbouw gaat dan nog even verder, om 14:30 uur vertrekken zij. 

 

 

Kisveld… ook de school voor de kinderen van de buren, familie of 

vrienden…? 
Wat fijn om te ervaren dat wij als school in beeld zijn bij ‘nieuwe’ ouders. We 

merken dat ouders ons steeds beter weten te vinden. De positieve geluiden 

die we van deze potentieel nieuwe ouders horen zijn veelal dezelfde geluiden 

die onze ‘eigen’ ouders aangeven. Positief is men over de rust, ruimte, sfeer, 

het pedagogisch klimaat, het echt ‘zien’ van kinderen…. Fijn!  Kent u mensen 

die op zoek zijn naar een goede en leuke school voor hun kind(eren) u weet ons 

te vinden! 

 

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) 

 

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