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Agenda: 

21-12   Kerstfeest 

aanvang 19:00 uur 

22-12   Voor de groepen 

3 t/m 8 begint vanaf 

12:00 uur de vakantie 

08-01-2018   Om 08:25 

uur gaat de bel… de 

Kerstvakantie is voorbij, 

iedereen mag weer naar 

school. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Kerstfeest 2017 
Op donderdag 21 december vieren wij de geboorte van Jezus. Wij nodigen alle 

ouders, grootouders en overige belangstellenden uit om samen te genieten van 

een mooi verhaal, prachtige liederen en veel inbreng van de leerlingen. 

Waar: Grote Kerk in Neede (Kerkplein) 

Aanvang: 19:00 uur 

Eindcollecte: Serious Request 2017 

We verwachten dat de hele viering een uurtje duurt. 

In gebouw Diekgraven (achter de kerk) is oppas voor kinderen tot 4 jaar. 
 

 

Welkom! 
We zeggen ‘welkom’ tegen Skye’. Skye zit sinds kort in groep 1/2. 

We zeggen ‘welkom’ tegen Liam. Liam zit ook sinds kort in groep 1/2.  

We zeggen ‘welkom’ tegen Tycho. Tycho zit ook sinds kort in groep 1/2. 

En we zeggen ‘welkom’ tegen Levi. Levi maakt het trio dat ‘Levi’ heet in groep 

1/2 compleet. 

We wensen de nieuwe kinderen en hun ouders een heel goede tijd op Kisveld! 
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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 12 

januari 2018.  

 

Dank je wel! 
Leerlingen en teamleden zeggen ‘dank je wel’ tegen Sinterklaas (en de 

ouderraad ). We hebben op 5 december erg leuke cadeautjes gekregen. 

Zowel de individuele cadeau’s als ook de ‘schoolcadeau’s’ vallen prima in de 

smaak. Fijn dat wij nu wat extra materialen hebben gekregen om de leerlijn 

‘programmeren’ in de school te laten ontstaan. 

 

Doorschuiven… 
Ik heb in een eerdere nieuwsbrief aangegeven dat ik in deze nieuwsbrief het 

eea zou vertellen over de uitslag van het veiligheidsonderzoek (de ‘oké- 

sticker hangt al) en de plusklas. Allerlei extra werkzaamheden zorgen er voor 

dat ik daar nu niet rustig voor kan gaan zitten. In de 1e nieuwsbrief van 2018 

zal ik beide onderwerpen opnemen. 

 

 

 

Wijze raad van mevrouw de Uil… 

Een fietslamp zit niet slechts voor de sier op een fiets… 
Doe hem aan… dan zie je iets!  (en ziet het overige verkeer je ook!) 

 

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) 

 

Het team van Kisveld wenst een ieder heel 

fijne Kerstdagen en een positief 2018! 

 vwww.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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