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Agenda: 

27-06   Groep 6/7/8 

naar een muzikale 

voorstelling 

27-06   instructie 

verkeersbrigadiers 

30-06   officiële Nijntje 

afsluiting groep 1/2 

05-07   Dag van 8 

10-07   officiële 

afscheid Lynn, Roel, 

Xantia & Meike (voor 

genodigden) 

13-07   laatste 

schooldag. Allen om 

12:00 uur vrij. 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

Welke juf/meester op welke dag in welke groep… 
Groep 1/2    Maandag t/m donderdag   Annemiek 

Groep 3/4   Maandag en vrijdag           Sanne   

                   Dinsdag t/m donderdag     Annemarie 

Groep 5/6   Maandag en dinsdag           Marjo 

                   Woensdag t/m vrijdag       Kirsten 

Groep 7/8   Maandag                            Kirsten 

                   Dinsdag t/m vrijdag           Pieter-Jan 

IB-taken    Annemarie 

Admin/ict   Roelof 

Directie      Ellen 

 

*Zoals gemeld zal Ellen 40 dagdelen in de groepen werken. Op die momenten 

kan de eigen leerkracht vd groep bezig met kindgesprekken, administratie, 

voorbereiding, plannen schrijven, analyses maken etc. 

*Het verlof van Judith duurt t/m 30 september.  

 

Annemiek 
Gelukkig gaat het steeds beter met het been van Annemiek. Ze kan nu al 

langer zonder krukken lopen en het herstel gaat prima. Annemiek is de laatste 

weken van het schooljaar regelmatig op school om administratie voor groep 

1/2 te doen, de rapporten in te vullen en voor overleg met Iris.  Natuurlijk is 

ze ook al af en toe even in de groep aanwezig. 

Tot de vakantie is de invulling in groep 1/2:  

Maandag     juf Nienke 

Dinsdag en donderdag   juf Iris 

Woensdag   juf Fremy 

 

Woensdag kwartiertje langer… 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de woensdag voor alle kinderen een 

kwartiertje langer duren. De groepen 1 t/m 8 gaan dan naar school van 08:30 

uur tot 12:30 uur.  

Waarom deze kleine aanpassing?                                                                    

We merken dat we het ene jaar soms krap in de uren voor studiedagen zitten, 

terwijl we andere jaren net wat meer uren moeten draaien ter compensatie 

van ‘kortere’ jaren.  Door op de woensdag een kwartier langer te werken 

‘sparen’ we zo’n 40 kwartier=10 uur. 

Zoals u van ons gewend bent delen wij alle speciale dagen, festiviteiten en 

scholingsmomenten (die we al weten) aan het begin van het schooljaar. 

Natuurlijk zullen we samen met de kinderen bekijken èn ervaren of we de 

pauze op woensdag om 10:15 uur laten beginnen of dat we liever van 10:30 uur 

tot 10:45 uur pauze houden. 

Bovenstaande zaken hebben we natuurlijk al besproken met de mr.  

 

http://www.kisveldvco.nl/


  

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 6 juli 

2018.  

 

Mijn School en foto’s 
Vanaf 27 juli gaat MijnSchool weer even uit de lucht. Achter de schermen 

moet het e.e.a. worden gereset en ook instellingen moeten worden 

gecontroleerd. Tot deze datum kunnen alle foto’s nog worden gedownload, na 

27 juli zijn de foto’s van dit schooljaar niet meer toegankelijk.  

 

 
4 juli… dag van de schoonmaak 
Op 4 juli is elke ouder (’s ochtends of ’s avonds) van harte welkom om het 

speelgoed, de kasten en het ontwikkelingsmateriaal stofvrij te maken. Even 

een opfrisbeurt voor het speellokaal, de boekenbakken en alle zaken waar de 

kinderen het hele jaar fijn mee hebben gespeeld en gewerkt. Bent u 4 juli niet 

in de gelegenheid om te komen helpen dan kunt u ook spullen mee naar huis 

nemen om dit thuis lekker fris en schoon te maken. Deze ‘meeneemspullen’ 

staan bij de ingang van groep 1/2.  Dank voor uw hulp!! 

Wijze raad van mevrouw de Uil… 

 
 

 

 

Plein & tuin 
Op 26 juni gaan Marjo en Ellen in gesprek met enkele ouders die zich hebben 

aangemeld als ‘meedenker over goede invulling van het plein’.  Inmiddels 

hebben we ook al enkele boomstammetjes gekregen waar we ‘zitjes en/of 

klimelementen’ van kunnen maken.   We houden u op de hoogte van de ideeën en 

de voortgang! 
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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) 

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