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Agenda:
26-02 t/m 02-03
voorjaarsvakantie
07-03 Thema avond
‘Stap voor stap’
16-03 groep 7/8 naar
Meilink in Borculo (week
vd techniek)

Welkom!
We zeggen ‘welkom’ tegen Trude Spaanderman. Trude zal i.h.k.v. haar opleiding
theater/drama stage bij ons lopen. Ze helpt groep 7/8 met de
voorbereidingen van hun musical (donderdag 21-06-2018). Trude, fijn dat je ons
komt helpen!

Judith en haar verlof/laatste werkdag

Het zwangerschapsverlof van Judith start op 11 april. Concreet betekent dit
voor groep 3/4 dat Judith haar laatste werkdag heeft op vrijdag 6 april.
Vanaf 9 april zal er een invaller zijn die samen met Annemarie groep 3/4 zal
draaien zolang Judith afwezig is. We spreken na de voorjaarsvakantie met
enkele kandidaten. We houden u natuurlijk op de hoogte!

Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

Wie weet een leuke naam voor baby Lammers?
Judith en René hebben nog geen naam bedacht voor ‘baby Lammers’. Ze
kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Op de zwarte muur in de hal hangt een vel
papier waarop een ieder een leuke naam kan schrijven. Dit inspiratievel kunnen
Judith en René dan gebruiken om te komen tot de leukste naam voor hun
kindje.

Wie raadt de exacte geboortedatum?

De volgende nieuwsbrief Op dezelfde zwarte muur hangt ook een lijstje ‘wanneer wordt de baby
verschijnt rond 16 maart geboren?’ Hier mag een ieder zijn/haar naam 1x opzetten met daarbij de
datum waarop hij/zij denkt dat de baby wordt geboren. De ‘winnaar’ wordt
2018.
beloond met een leuke attentie.
‘

Hoera, onze school heeft een Registerdirecteur Onderwijs!
Juf Ellen is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij
geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen
die aan een schooldirecteur gesteld worden.
Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het
primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale
rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het
register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere
professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich
her registreren.

Afwezigheid van collega’s
I.v.m. studiemomenten zijn er op de volgende dagen invallers in de groepen:
14 maart Kirsten afwezig
PO-themadag ‘communiceren’
15 maart Ellen en PieterJan afwezig verdiepingsdag ‘KnapKind’
16 maart PieterJan afwezig
‘coachend voor de klas’
21 maart Annemiek afwezig
‘kleuters met ontwikkelingsvoorsprong’

OPEN HUIS
We kijken terug op 2 geslaagde open huizen. Wat fijn om nieuwe gezichten te
mogen rondleiden door onze school. Veel gehoorde opmerkingen:
Wat heerst er een rust, wat zijn de kinderen hard aan het werk, wat hebben
jullie veel ruimte…
De ouders die op bezoek waren zoeken een rustige school voor hun kind. Een
school met aandacht. Een school die ‘fijn voelt’. Een prettige sfeer uitstraalt.

Een welgemeend ‘dank je wel’ is er voor alle ambassadeurs van onze school.
Dank dat jullie zo positief praten over Kisveld.

Wijze raad van mevrouw de Uil…

Mevrouw de Uil gaat genieten van wat vrije dagen
Na de vakantie heeft ze weer van alles te zeggen of te vragen

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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