
               Kisveldnieuws 

25 april 2018                                                                www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

25-04   thema avond 

KnapKind 

26-04   Koningsspelen 

(middag) 

27-04 t/m 13-05   

Meivakantie 

04-05   Dodenherdenking 

(Needse Berg) 

16-05   

Touwtrektoernooi voor 

groep 5 t/m 8 in 

Eibergen 

21-05   2e Pinksterdag, 

allen vrij 

22-05   7/8 

fietsencontrole 

22-05   7/8 Soldaat in 

de klas (gastles) 

23-05   Kirsten en Ellen 

herhaling BHV 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
Koningsspelen & Koningsdag 
Omdat we graag met de hele school Koningsdag willen vieren hebben wij ervoor 

gekozen om op donderdag 26 april de ‘Kisveld Koningsspelen’ te houden.           

’s Ochtends wordt er ‘gewoon’ gewerkt, lunchen gebeurt ook ‘gewoon’. (eigen 

brood en drinken mee) En vanaf 12:45uur nemen Kim en Jelle van Beweegwijs de 

leiding over en zal er lekker worden gespeeld.  

http://www.kisveldvco.nl/
http://www.knapkind.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3qJzkyMPaAhWLDewKHeh4DAwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.jozefachterveld.nl/agendapunt/koningsspelen-continurooster/&psig=AOvVaw03kbLMgCT1reuz7VeYZpiD&ust=1524132130450453


 

06-06   Meester en 

juffendag 

12 t/m 15 juni kamp 

groep 7/8 

14-06   schoolreisdag 

groep 1 t/m 6 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 24 mei 

2018.  

 

Avond-4-daagse 
Van 4 t/m 8 juni kan een ieder weer meedoen met de Needse avond-4-daagse. 

De brieven hiervoor worden na de meivakantie uitgedeeld. Af en toe is er bij 

enkele ouders nog wat onduidelijkheid over onderdelen van de avond-4-daagse 

dus daarom even een kort ‘zo gaat dat op Kisveld-overzicht’: 
-de 4-daagse is geen schoolactiviteit.  

-de ouderraad regelt en organiseert zaken voor de Kisveld-lopers. 

-ouders hebben de keus: 

*kind loopt niet mee 

*kind loopt wel mee maar niet met school (Ouders bepalen dan zelf de afstand 

die hun kroost loopt) 

*kind loopt wel met school mee (Kinderen lopen dan de afstand die de 

ouderraad voor de verschillende groepen bepaalt. Kinderen krijgen een 

schoolshirt te leen dat gedurende de 4 wandelavonden gedragen kan worden) 

 

Verdere informatie staat op de brief die alle kinderen krijgen. Ook is het 

mogelijk om de ouderraad te mailen: or@kisveldvco.nl. 

 

 
4 mei 
Al jaren is het monument op de Needse Berg ons ‘adoptiemonument’. 

Tijdens de 4mei-herdenking zal er door leerlingen van Kisveld ook een 

bloemstuk worden neergelegd. Namens het team zal ik de kinderen begeleiden.  

                                                                                                 Ellen 

 

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… 

Veel problemen in de wereld zouden niet bestaan, 
 indien we mèt elkaar zouden praten in plaats van over elkaar 

 

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! 

mailto:or@kisveldvco.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXn5vVp9fXAhUQZVAKHUaUCYQQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-beeldverhaal-van-het-richten-van-wijze-uil-image94999404&psig=AOvVaw0fTfQzf5sDD-Q4BB4RmlIJ&ust=1511616257519028


 

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) 

 

 
Fijne meivakantie! 

 
Sanne     Roelof     Annemarie 

Iris     Paul     Annemiek     Judith 

Marjo   PieterJan   Kirsten  & Ellen 

 www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 

 
 

mailto:dir@kisveldvco.nl
mailto:info@kisveldvco.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI-4-nitPaAhVM_KQKHVa6BosQjRx6BAgAEAU&url=https://www.obc-bemmel.nl/item/meivakantie&psig=AOvVaw0V4PW6NvsG4LfD0L-1Ve0I&ust=1524665112182250
http://www.google.nl/imgres?q=twitter&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=dvO1okGLblLtiM:&imgrefurl=http://www.pa.nl/tag/twitter/&docid=rb2JL0uVL-9B6M&imgurl=http://www.pa.nl/wp-content/uploads/2010/11/twitter-follow-me-post1.jpg&w=500&h=371&ei=WNSsT4WhHpCQ8gO5uNDzCg&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=174&dur=140&hovh=193&hovw=261&tx=137&ty=124&sig=112856174871385312460&page=1&tbnh=116&tbnw=157&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:141

