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Agenda: 

21-03   or vergadering 

29-03   Paasviering en 

Paaslunch 

30-03   Allen vrij i.v.m. 

Goede Vrijdag 

02-04   Allen vrij i.v.m. 

2e Paasdag 

05-04   theoretisch 

verkeersexamen gr. 7/8 

06-04   voorlopig laatste 

werkdag van Judith 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 3 april 

2018.  

 

 
Juf Annemiek 
Annemiek heeft tijdens het tennissen haar achillespees gescheurd. Sinds 

zondag 11 maart zit ze in het gips. Sowieso zit dat gips 6 weken, daarna begint 

de revalidatie. Annemiek hoopt na de meivakantie weer volledig in groep 1/2 te 

kunnen zijn. Tot die tijd wisselt ze ‘thuis herstellen’, ‘koffiedrinkmomenten op 

school’ en ‘hand- & spandiensten’ met elkaar af.   Juf, heel veel beterschap! 

 

Iris Poortman 
Iris is voor de leerlingen (en het team) een bekende juf. Sinds dit jaar werkt 

zij vanuit de VCOflexpool op verschillende scholen als invaljuf. Kisveld is haar 

‘stamschool’. Concreet houdt dit in dat zij bij ons is/was als zij niet 

hoeft/hoefde in te vallen op een andere VCO-school. Iris is sowieso t/m 26 

april de vaste invaller in groep 1/2.    

 

Sanne Eshuis 

 
Sanne zal tijdens de afwezigheid van Judith les geven aan groep 3/4. Sowieso 

tot aan de zomervakantie, maar afhankelijk van de geboortedatum van ‘baby 

Lammers’ kan deze vervanging ook na de zomervakantie doorlopen.  

 

Groep 3/4  
Vanaf 9 april zal de verdeling van de leerkrachten van groep 3/4 als volgt zijn: 

Maandag & vrijdag:    Sanne Eshuis 

Dinsdag, woensdag en donderdagochtend: Annemarie Westhuis. 

Annemarie zal op de maandagen dan haar ib-werkzaamheden uitvoeren. 

 

 

 

 

http://www.kisveldvco.nl/


Pasen 2018 
Op 29 maart staan we als team natuurlijk stil bij het Paasverhaal. ’s Morgens 

is er in het speellokaal een viering met kinderen en teamleden. Tussen de 

middag gaan we met elkaar lunchen. De kinderen hoeven op 29 maart niet hun 

eigen lunch mee te nemen. De ouderraad zorgt voor matzes, broodjes, eieren 

en drinken. 

Wijze raad van mevrouw de Uil (en juf Ank)… 

 
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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