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Dank je wel en tot ziens!
Conciërge Paul heeft vele jaren bij ons gewerkt. Aan het eind van dit
schooljaar vertrekt dit vertrouwde gezicht. Paul gaat op een andere plek zijn
kennis en technische vaardigheden inzetten.
Ook vanaf deze plek: Paul, dank je wel voor jouw inzet gedurende de afgelopen
jaren en suc6 op de nieuwe werkplek!
Agenda:
10-07 officiële
afscheid Lynn, Roel,
Xantia & Meike (voor
genodigden)
13-07 laatste
schooldag. Allen om
12:00 uur vrij.

Dank je wel en tot ziens!

Invaljuf Iris heeft gedurende de afwezigheid van Annemiek vele maanden in
groep 1/2 gewerkt. De kleuters hebben mogen genieten van de inzet van deze
vrolijke en duidelijke juf, waarbij het natuurlijk wel eens wat anders liep dan
bij juf Annemiek. Top! Iris gaat na de vakantie aan de slag op de Anna van
Buren in Enschede. Heel veel suc6 en plezier op jouw nieuwe werkplek!

27-09 1e schooldag. Bel
gaat om 08:25 uur.
06-09 informatie
Dank je wel en tot ziens!
avond over de groepen &
Juf Hermine heeft als vrijwilligster vele uren geholpen in groep 1/2. Daarvoor
hun schooljaar
zeggen we ‘dank je wel’. Na de zomervakantie zal juf niet meer in groep 1/2
ondersteunen, dan bieden we een stagiaire van het ROC of de Pabo een plek in
10-09 groep 5/6
deze groep. Juf Hermine, dank je wel en tot ziens!
zwemmen
14-09 gezellige
startbijeenkomst
leerlingen/ouders/team
25-09 10
minutengesprekken
groepen 3/5&7

Welkom!
Ons team is de afgelopen tijd uitgebreid met 2 mensen. Ton Bossewinkel en
Simone Janszen lopen al weer een tijdje rond in de school. Zowel Ton als
Simone werken vanuit een ‘kind-arrangement’ in het kader van ‘passend
onderwijs’. Ton en Simone, van harte welkom op Kisveld!

Welkom!

We zeggen ‘welkom’ tegen Mirola Potres. Op 12 juli komt ze alvast een dagje
kijken en na de zomervakantie begint zij in groep 6. Mirola, we wensen jou en
jouw familie een heel fijne tijd op Kisveld!

Verkeersbrigadiers

Oud papier:

De kinderen van groep 7 en enkele nieuwe volwassen brigadiers hebben de
‘training’ door agent Harmsen goed doorlopen. Gefeliciteerd! Hiermee is onze
‘verkeersbrigadiers-brigade’ weer op volle sterkte. Wilt u zich desondanks nog
aanmelden als reserve-brigadier… dat mag natuurlijk altijd! Vraag hiervoor de
informatie bij Mirjam Roskam of Annelies Heinen.

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

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 31
augustus 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
Dank voor uw hulp!! Wat fijn dat veel mensen spullen van school, op school of
thuis, hebben schoongemaakt. Zo starten we komend schooljaar weer met
frisse spullen!

Wijze raad van mevrouw de Uil…

Groep 7/8: Om alvast te noteren…
Yes! Wij mogen meedoen. In het kader van cultuur en erfgoed-onderwijs
komen er soms projecten langs die erg speciaal zijn. En we zijn gevraagd om
deel te nemen aan het volgende ‘pareltje’: ‘De stormramp. Een samenwerking
tussen BoogieWoogie Winterswijk (Harry ten Brinke) , Muziek&Kunstwijs
(Mirjan Koldewij), Trudy Altink van de Weemhof, een theatermaakster (Elcke
Nijhuis) en 1 basisschool (KISVELD)

In de maand september hebben de kinderen van groep 7/8 4
bijeenkomsten/lessen die gaan over de stormrampen van Borculo en Neede.
Naast het feit dat de kinderen van groep 7/8 dit project gaan uitvoeren is er
ook een rol voor grootouders (of leen-grootouders). Het is per slot van
rekening heel logisch om senioren te betrekken bij de bewustwording van de
plaatselijke en regionale culturele identiteit.
Hoe gaat het project eruit zien:
Les 1 op Kisveld voor groep 7/8 door juf Ellen (1e week september)
Les 2 in de Weemhof (Borculo) voor/door groep 7/8 & maximaal 25 senioren
door Trudy Altink (woensdag 12 september 09:00-12:00)
Les 3 op Kisveld voor groep 7/8 door theatermaakster Elke (18 september)
Les 4 in centrum van Borculo voor/door groep 7/8 & maximaal 25 senioren
o.a. door Elke. (10:00 de generale, lunchen, 13:00 de voorstelling)

Dus… zit uw kleinkind komend schooljaar in groep 7/8 en u wilt
meedoen aan dit project: geef het door aan uw kleinkind. Hij/zij zal
dan uw naam doorgeven aan de juf of meester!

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)

Roelof, Paul, Annemiek, Iris,
Hermine, Kim, Judith, Annemarie,
Sanne, Kirsten, Ton, Marjo,
Simone, Pieter-Jan en Ellen
wensen iedereen een fijne
zomervakantie!
Graag tot ziens op 27 augustus!
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@KisveldNeede

Iets om over na te denken: de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
Enschede, 7 juli 2018
Beste ouders,
Nog even en de zomervakantie begint. Genieten van een welverdiende
vakantie!
Misschien heeft u, naast het bungeejumpen, dammen, beachvolleybal et
cetera, terwijl u mijmert bij uw wijntje op de Franse camping of uw bier in
de Oostenrijkse ‘stube’, ook tijd om na te denken of de GMR iets voor u is?
De GMR heeft twee vacatures, één voor de personeelsgeleding en één
voor de oudergeleding. De GMR is het orgaan dat overlegt met de
bestuurder van VCO Oost-Nederland over zaken die de individuele school
overstijgen.
Bent u die ‘critical friend’, die nodig is om het bestuur scherp te houden en
het belang van medewerkers en van de leerlingen te behartigen? Dan
willen wij u graag aan boord van de GMR hebben.
Belangstellenden voor één van de bovengenoemde vacatures kunnen
informatie inwinnen bij de voorzitter van de GMR,
Armand Dohmen, tel. 06 83 22 21 52 (armand_dohmen@hotmail.com)
de secretaris van de GMR,
Margriet Koning, tel. 06 12 39 01 90 (myjkoning@gmail.com)

Met vriendelijke groet,
Koos Zuydgeest
(ambtelijk secretaris van de GMR)

