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Welkom!
We zeggen ‘welkom’ tegen Rafaël, zijn broertje en ouders. Rafaël is bij ons in
groep 1/2 gestart. We wensen de familie Harens een heel fijne tijd op Kisveld.

Agenda:
19-04 juf Marjo in
groep 1/2

Juf Annemiek

Het herstel van de achillespees van juf Annemiek verloopt voorspoedig.
Volgende week mag het gips eraf en dan begint de revalidatie. We verwachten
dat juf na de meivakantie weer op school is. Van 14 t/m 17 mei is juf Iris
sowieso nog op school om als ‘achtervang’ te dienen.

20-04 juf Iris gaat
trouwen
25-04 thema avond
KnapKind
26-04 Koningsspelen
(middag)
27-04 t/m 13-05
Meivakantie

Juf Iris gaat trouwen!

Iris gaat op 20 april trouwen met haar Hans. Vanaf deze plek wensen we het
bruidspaar een heel zonnige en bijzondere dag. Indien u hen d.m.v. een kaartje
wilt feliciteren: Hans & Iris, Wierdensestraat 44, 7461 BJ Rijssen.

Juf Luca

04-05 Dodenherdenking
Luca Heinemans loopt bij ons stage van maandag 16 april t/m vrijdag 20 april.
(Needse Berg)
Deze snuffelstage voert ze uit als opdracht van haar school, het AOC in
Borculo. Leuk weetje: Luca heeft op de 3Sprong in Eibergen gezeten, de
21-05 2e Pinksterdag,
school waar PieterJan en Ellen hebben gewerkt. Wij vinden het dan ook extra
allen vrij
leuk om onze oud-leerling als stagiaire terug te zien.
22-05 7/8
fietsencontrole
22-05 7/8 Soldaat in
de klas (gastles)
23-05 Kirsten en Ellen
herhaling BHV
06-06 Meester en
juffendag
12 t/m 15 juni kamp
groep 7/8

Schoolvoetbaltoernooi
We zeggen ‘gefeliciteerd’ tegen alle voetballers (m/v) uit groep 7/8. Samen
hebben jullie een mooie teamprestatie geleverd. Andere teams scoorden wat
meer, maar jullie verdienen zeker een eervolle vermelding voor jullie
enthousiasme en inzet!!

14-06 schoolreisdag
groep 1 t/m 6

Schoolreis en kamp
Groep 7/8 vertrekt op dinsdag 12 juni richting camping de Molenhof. Zij
komen op vrijdag 15 juni weer in Neede terug. De groepen 1 t/m 6 gaan op 14
juni op schoolreis. De verschillende locaties houden we nog even geheim tot de
reservering definitief is bevestigd.

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

Zaterdagavond was ik om 22:30 uur weer thuis van een inspirerende,
interessante en gezellige studiereis. In Zweden, Estland en Finland heb ik heel
veel gezien en gehoord. Ook zijn er heel veel foto’s gemaakt. Alle indrukken
moeten nog landen en een plek krijgen. In de meivakantie ga ik bezig met een
verslag van de reis, en wil ik ideeën&mogelijkheden voor Kisveld op papier
zetten. In de nieuwsbrief na de meivakantie zal ik mijn verslag ook met ouders
delen.
Ellen

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 26 april
2018.

Kleuterplein Zweden

In alle 3 landen: warme lunch op school

Samenwerken aan 1 grote tekening

Thema avond ‘KnapKind’.
Op woensdag 25 april is er in de school een thema avond die deels wordt
gevuld door ‘KnapKind’ (www.knapkind.nl) Deze avond is voor ouders van
Kisveld, maar overige belangstellenden zijn zeker ook van harte welkom! De
organisatie is in handen van de mr. En we hopen veel geïnteresseerden te
mogen verwelkomen.

Schoolfruit stopt…
Dit is de laatste week waarin alle leerlingen 3 stuks fruit hebben gekregen.
Hiermee komt er een eind aan de 20-weken gratis schoolfruit project van de
EuropeseUnie. We hopen dat we bij onze leerlingen regelmatig fruit in de tas
blijven zien.

Koningsspelen & Koningsdag
Omdat we graag met de hele school Koningsdag willen vieren (en groep 1/2 op
vrijdag vrij is) hebben wij ervoor gekozen om op donderdag 26 april de ‘Kisveld
Koningsspelen’ te houden. De hele middag zal er lekker worden gespeeld.

Vanuit de ouderraad…

Veel gezinnen hebben de ouderbijdrage reeds voldaan. Dank daarvoor! Enkele
gezinnen zijn het nog vergeten. Verzoek van de penningmeester: wilt u zelf
even nakijken of u de ouderbijdrage 2017-2018 al heeft overgemaakt?

Wijze raad van mevrouw de Uil…

Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach…
Want wie vrolijk is in de morgen, die lacht de hele dag 

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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KINDERKERK
Voor kinderen van 2 tot ± 8 jaar

22 april 2018
Antonius kerk, Lindevoort 20 te Rekken
Van 11.00 tot 11.30 uur
Na afloop is er wat te drinken voor iedereen

Thema: Wil je me helpen?
Het verhaal van de verlamde man
Collecte in de vorm van een gift voor de voedselbank.
(In de vorm van houdbare artikelen, drogisterij artikelen,
enz…)
Graag tot 22 april!

