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Touwtrekkers
We feliciteren de teams van groep 5/6 en 7/8 met hun sportieve prestaties
op het touwtrektoernooi van TTV Eibergen. Dank aan de meegereisde,
enthousiaste, supporters.

Agenda:
29-05

MRvergadering

30-05 leerkrachten in
Overijssel en Gelderland
staken. Leerlingen vrij
4 t/m 8 juni
Avond4daagse
06-06 Meesters- en
juffendag
12 t/m 15 juni kamp
groep 7/8
14-06 schoolreisdag
groep 1 t/m 6

Brieven
Vrijwel alle brieven krijgt u digitaal via MijnSchool. Deze week neemt uw kind
wel enkele fysieke brieven mee naar huis:
*Indien hij/zij meeloopt met de avond4daagse komen er deze week 2 brieven
mee naar huis.
*De andere brief is de ‘officiële’ uitnodiging voor de meesters- en juffendag.
(donderdag of vrijdag in de tas)
BHV
Kirsten en Ellen hebben op woensdagmiddag&avond 23 mei de jaarlijkse
herhalingstraining BHV gevolgd. Naast de vele aandacht voor reanimeren, de
AED en bepaalde ziektebeelden werd er ook geoefend met het ontruimen van
een ‘gebouw’. Altijd goed om kennis en vaardigheden weer te herhalen en te
oefenen onder het toeziend oog van een ervaren instructeur.

20-06 vergaderdag,
leerlingen vrij
21-06 Musical door
groep 7/8 (voor
genodigden)

Juf Annemiek

Annemiek wil graag weer aan het werk, maar het mag nog niet van haar arts.
Op 11 juni moet ze weer voor controle maar we weten nu al dat ze er dan niet
30-06 officiële Nijntje opeens weer volledig is. Juf Iris kan helaas niet meer alle dagen vervangen
afsluiting groep 1/2
(haar inzet op andere scholen was al gepland) dus we hebben nu een
gevarieerde oplossing waar juf Iris gelukkig wel in voorkomt.
10-07 officiële
afscheid Lynn, Roel,
Iris is op dinsdag en donderdag in de groep. In juni is juf Nienke er op de
Xantia & Meike (voor
maandagen en op de 2 woensdagen is juf Zarrineh er. (alle 3 leerkrachten zijn
genodigden)
bekende leerkrachten op Kisveld en zitten ook alle 3 in de flexpool van VCO)
*Annemiek is tijdens de meesters- en juffendag ook even van de partij.

13-07 laatste
schooldag

Wie kan en wil ons helpen?

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

We willen op ons buitenterrein enkele nieuwe elementen plaatsen. We denken
hierbij aan betonnen duikers (opklimmen, doorkruipen/lopen, tegenaan chillen),
een eenvoudig houten tankstation (even tanken met de duwkar….) , wat haagjes
(altijd handig als er verstoppertje wordt gespeeld…).
Wie wil er in onze denktank? Wie heeft er briljante ideeën, wie heeft een
netwerk dat we mogen gebruiken? Wie kent een klusopa/buurman die handig is
met hout…? Wie heeft nog wel ‘wat’ liggen…
We zijn op zoek naar meedenkers en mensen met ‘gouden rechter handjes’…
Aanmelden mag bij Marjo (m.temmink@kisveldvco.nl) of Ellen
(e.hemmers@kisveldvco.nl)

Hoera, we gaan op schoolreis!
De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 8 juni
2018.

Op donderdag 14 juni gaan de groepen 1, 2 en 3 naar Megapret in Lievelde.
Op donderdag 14 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar het Avonturenpark in
Hellendoorn. De kinderen krijgen hiervoor nog een officiële brief.

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?

Verkeersbrigadiers gevraagd.
We zijn heel blij en trots dat we onze leerlingen een veilige oversteek kunnen
aanbieden. We hopen dat we dat nog jaren kunnen verzorgen.
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar volwassenen die samen met een
leerling uit groep 8 willen brigadieren.
=Hoeveel tijd kost me dat? 1x per week een kwartiertje
=Moet ik daarvoor een cursus volgen? Ja, tijdens een korte bijeenkomst wordt
e.e.a. verteld over de regels, het hoe&waarom en de meerwaarde van
brigadieren.
=Is dat vrijwillig? Ja, wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Onderling een keer
ruilen is altijd mogelijk (binnen de groep brigadier-ouders). We hopen dat
iemand zich tenminste voor een 1 jaar aansluit bij de brigadiers
=meer informatie te krijgen? Ja zeker! Vraag erom bij Annelies en Mirjam van
de ouderraad.

Wijze raad van mevrouw de Uil…

Geniet ook van de kleine dingen…

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

Thema: “Een zoon komt thuis”
Het verhaal van de verloren zoon
Collecte in de vorm van een gift voor de voedselbank.
(In de vorm van houdbare of drogisterij artikelen)
Graag tot 10 juni!

