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Meesters- en juffendag

Agenda:

Het team van Kisveld zegt ‘dank je wel’ tegen alle kinderen die op het
verjaardagsfeestje waren. We hebben genoten van jullie inzet en
enthousiasme tijdens het bedwingen van de survivalbanen van D’ran, de
survivalbaan van BeweegWijs en het dierengeluidenspel. Enne.. we hopen dat
jullie net als ons ook genoten hebben van het lekkere ijs van Ijssalon Menotti
uit Haaksbergen.

12 t/m 15 juni kamp
groep 7/8
14-06 schoolreisdag
groep 1 t/m 6
20-06 vergaderdag,
leerlingen vrij
21-06 Musical door
groep 7/8 (voor
genodigden)
30-06 officiële Nijntje
afsluiting groep 1/2
10-07 officiële
afscheid Lynn, Roel,
Xantia & Meike (voor
genodigden)
13-07 laatste
schooldag

Ellen afwezig
Van dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni zijn PieterJan en Ellen met groep 7/8
op kamp. Zij zitten 4 dagen op camping de Molenhof in Weerselo. Voor zaken
die u gedurende genoemde periode kwijt wilt, en die uw eigen kind aangaan,
gaat u natuurlijk naar de eigen juf van uw kind. Voor ‘schoolzaken’ kunt u
terecht bij Annemarie en/of Roelof. Schoolzaken die niet dringend zijn, en
dus even kunnen wachten, kunt u vanaf 18 juni weer kwijt bij Ellen.

Zandbakzand
VCO heeft een contract afgesloten met een zandbakzandleverancier. De
oppervlakte van onze zandbak is reeds opgemeten. Als alles meezit zal rond de
zomervakantie een flinke laag zandbakzand worden verwijderd en zal er een
dikke laag nieuw zand worden gestort.

Groepen en leerkrachten 2018-2019

Oud papier:

We zijn eruit! En we hebben de mr op de hoogte gebracht.
De verdeling van leerkrachten over de groepen is komend jaar als volgt:
-Groep 1/2 4 dagen Annemiek
-Groep 3/4 2 dagen Sanne en 3 dagen Annemarie tot 1 oktober
3 dagen Judith en 2 dagen Annemarie vanaf 1 oktober
-Groep 5/6 2 dagen Marjo en 3 dagen Kirsten
-Groep 7/8 1 dag Kirsten en 4 dagen PieterJan.
-Groep 1 t/m 8 vanuit de werkdrukgelden
40 halve dagen Ellen
De exacte werkdagen zullen we voor de zomervakantie nog met u delen.

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

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 22 juni
2018.

Werkdrukgelden
Mede dankzij de stakingen in het basisonderwijs heeft het kabinet extra geld
beschikbaar gesteld om de werkdruk in het basisonderwijs lager te krijgen. De
teams mogen zelf bepalen waar zij dit extra geld aan besteden.
Het team van Kisveld heeft gekozen dit geld in te zetten om een leerkracht
40 halve dagen in te zetten in alle groepen.
De extra leerkracht draait dan de groep terwijl de ‘vaste’ leerkracht van de
groep buiten de klas bezig is met kindgesprekken, analyses van toetsen,
bijwerken van dossiers, voorbereidingen voor speciale lessen, toetsafname etc.
Het team besluit op de vergaderdag van 20 juni hoe zij onderling de 40 halve
dagen gaan verdelen. 1 ding is inmiddels wel zeker; Ellen zal de extra
leerkracht zijn die alle 40 halve dagen zal invullen. De kinderen van de groepen
1 t/m 8 zien dan al deze momenten dus dezelfde ‘invaljuf’.

Wie kan en wil ons helpen?
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)

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…

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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@KisveldNeede

Hoi, ik ben Carla Olde Samson, coach bij coachpraktijk Wauw!, vrouw van Martijn en mama van
Guus.
In mijn coachpraktijk in Neede help ik kinderen (vanaf 9 jaar), pubers en jong volwassenen
zichzelf te leren kennen. Wanneer je voelt dat je iets anders wilt, maar je even niet weet hoe,
wanneer je een levensles te leren hebt en deze uitdaging aan wilt gaan, dan ben je van harte
welkom in de praktijk.
Ik kan je dan helpen jezelf beter te leren kennen. Samen ontdekken we wat jou uniek en
bijzonder maakt, wat jij goed kunt, wat je lastig vindt, maar vooral, waar je echt blij van wordt.
Als je jezelf kent, kun je makkelijker bepalen wat je graag wilt en worden lastige situaties een
stuk minder lastig.
Ik vind het geweldig als ik met mijn liefde, wijsheid, sensitiviteit en humor jou kan laten ervaren
hoe mooi je bent, je kan laten schitteren en stralen. Ik wens je toe dat je trots bent op jezelf en
met liefde naar jezelf kunt kijken.
Jouw talenten, jouw twijfels, jouw eigen ik, maken jou wie je bent…. en WAUW wat ben je mooi!
Wil je meer informatie bel of bericht me gerust:
Tel: 06-21933880
Mail: info@coachpraktijkwauw.nl
Facebook: /coachpraktijkwauw
Mijn site www.coachpraktijkwauw.nl is nog in ontwikkeling
Heel graag tot ziens!
Lieve groet Carla
Na de zomervakantie start ik met een verbindingsgroep ‘Wauw! van jou’ voor kinderen van 9-12
jaar. Op woensdag 4 juli van 16.00 - 17.00 uur ben je samen met je ouder(s) van harte welkom op
het informatie-uurtje over deze groep. Graag van tevoren even opgeven. Voor meer informatie
hierover kun je kijken op mijn Facebook pagina.

