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Agenda: 

29-11   Pietenochtend 

voor groep 1 t/m 4 

05-12   Sinterklaas 

05-12   groep 1 t/m 4 

om 11:00 uur vrij. 

06-12   13:00-15:00 

scholingsbijeenkomst 

team ‘continu verbeteren’ 

Afhankelijk van het 

kabinetsbesluit:        

12-12   school is dicht. 

Landelijke stakingsdag 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Hoera! 
We feliciteren juf Judith en haar man René. Judith is in verwachting van hun 

3e kindje. We wensen juf een goede zwangerschap.  

 

 
Schoolfruit 
De vaste leverdag is maandag. Voor de kinderen betekent dit dat zij op 

dinsdag, woensdag en donderdag groente of fruit krijgen. Dit wordt gegeven 

voor de kleine pauze. Fruit dat over is wordt op vrijdag nog aangeboden aan de 

groepen 3 t/m 8.  

 

MijnSchool 
Opgelost! Gelukkig kan iedereen weer in MijnSchool. Op dit moment bereiken 

we 100% van de gezinnen. 

 
Landelijke stakingsdag 
In de week van 5 december wordt duidelijk of het kabinet 1,4 miljard 

vrijspeelt voor het basisonderwijs. Indien dit niet gebeurt zullen veel 

leerkrachten op 12 december gaan staken.  

De teamleden van Kisveld maken dan ook gebruik van hun stakingsrecht.  

 

Zodra duidelijk is of de staking doorgaat zullen wij u via MijnSchool 

informeren. Wel adviseren wij u om rekening te houden met een eventuele 

actie en al maatregelen te treffen voor de opvang van uw kind(eren) indien de 

staking doorgaat.   
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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 rond 8 

december 2017.  

 

 
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. 

Wijze raad van mevrouw de Uil… 

WhatsApp kan een ideale manier zijn om iemand vlot te informeren… 
Maar minder handig is het om via WhatsApp uitgebreide meningen te 

ventileren… 
 

Vanuit de mr 
Afgelopen dinsdag is er gesproken over toelatingseisen voor de plusklas, 

veiligheidsonderzoek 2017, ingekomen ‘vragen’ van ouders en het jaarverslag 

van de mr. In de 1e nieuwsbrief van december zullen de uitslag vh 

veiligheidsonderzoek 2017 worden gedeeld. Tevens zal er een stuk worden 

opgenomen over de plusklas. 

 

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) 
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