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Welkom allen

Agenda:
06-09 Informatie
avond 19:00 of 19:45

We hebben de eerste week van schooljaar 2018-2019 al weer achter de rug.
Een week waarin we weer even aan elkaar mochten wennen, waarin de meeste
vakantieverhalen al verteld zijn en waarin we ook gewoon weer aan het werk
zijn gegaan.
Ik wens alle leerlingen, ouders en teamleden een goed jaar. Een jaar vol
ontwikkelingen, ervaringen en plezier!

12-09 Groep 8 naar
Weemhof in Borculo
14-09 Kisveldavond van
17:30 uur tot 19:30 uur

Welkom 1.

In groep 5/6 is Mirola begonnen. Mirola, we wensen jou en jouw familie een
heel fijne tijd op Kisveld!

Welkom 2.
In groep 7/8 zijn Sem en Tygo begonnen. Sem en Tygo, we wensen jullie en
jullie familie een heel fijne tijd op Kisveld!

Welkom 3.
Sinds 20 augustus hebben wij een nieuwe conciërge, meneer Ronnie. Ronnie
zal van maandag t/m vrijdag, van 08:00 uur tot 13:30 uur, op school te vinden
zijn. Ronnie, we zijn blij dat je ons team komt versterken en we wensen je een
heel fijne tijd op Kisveld!

Welkom 4.
In groep 3/4 zal vanaf begin september juf Kiki gaan helpen. Kiki is
onderwijsassistent in opleiding en loopt in principe op de maandag en dinsdag
bij ons stage. Van harte welkom!
Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

Welkom 5.
Op donderdag 6 september is er een ouderavond voor alle ouders van Kisveld.
In de verschillende groepen vertellen de teamleden zaken die voor de
betreffende groep, dit schooljaar, belangrijk zijn. We starten om 19:00 uur
en de avond verloopt volgens onderstaand schema:
19:00 – 19:45 groep 1/2 en groep 5/6
20:00 – 20:45 groep 3/4 en groep 7/8

Groep 8 & 2 stormrampen…

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 13
september 2018.

In de maand september duiken de kinderen van groep 8 in een stukje
geschiedenis van Neede en Borculo. A.d.h.v. een traject van 4 bijeenkomsten
ontdekken zij de waarde van een cultuur historische plek.
Het onderwerp: de 2 stormrampen. Die van 1925 en 1927.
-Komende week zal Ellen de voorbereidende les geven. (do. 06-09-2018 om
10:45 uur)
-Op 12 september bezoeken we samen de Weemhof en het centrum van
Borculo.
-In de daarop volgende week krijgen de leerlingen een theaterles.
-En op vrijdag 28 september is er een ‘uitvoering’ door het centrum van
Borculo. (een stukje geschiedenis wordt dan nagespeeld)

Deelnemers aan dit traject: de leerlingen van groep 8 &
opa’s/oma’s/leengrootouders/senioren. (welkom tijdens alle 4
bijeenkomsten)
Alle 16 leerlingen van groep 8 mogen 1 senior meenemen
gedurende dit traject. Aanmelden kan via
e.hemmers@kisveldvco.nl.

Tuin en plein
Op vrijdag 24 augustus heeft een ‘hulptroepje’ het plein en de tuin ‘startklaar’
gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Dank hiervoor!! Fijn dat het gras is
gemaaid, het meeste onkruid tussen de tegels weg is en overhangende takken
gesnoeid zijn. Er is ook een begin gemaakt met de ‘chillplek’. Stammetje zijn al
gezaagd tot stoeltjes en zitelementen. Stukje bij beetje zullen we het plein
wat gaan verfraaien.

MijnSchool
-het jaarboekje met namen, mailadressen, een gymrooster is te vinden bij de
documenten.
-Als u geen berichten van MijnSchool ontvangt dan kan het zijn dat de
berichten in de Spam-mailbox terecht zijn gekomen.

Sn@ppet

De opstartperikelen van Sn@appet liggen bij de leerlingen en teamleden van
de groepen 4 t/m 8 nog vers in het geheugen. Evenals vorig jaar heeft
Sn@ppet (landelijk) problemen gehad bij het opstarten na de vakantie. En dat
levert de nodige irritaties op bij leerlingen en collega’s. ‘Heb je zelf alles goed
ingesteld en geregeld… hebben zij het niet op orde’….
Natuurlijk zijn teamleden flexibel en kunnen ze ook lesgeven zonder de
digitale middelen, maar ons onderwijs is er nu eenmaal op ingesteld dat de
tablets en chromebooks wel voor de verwerking van de aangeboden stof
worden gebruikt.
We hopen dat Sn@appet alle problemen heeft verholpen en dat we vanaf
komende week probleemvrij kunnen gaan werken.

Brigadieren
Het schema is gevuld. Natuurlijk is het fijn om ook enkele mensen op de
reservelijst te hebben staan. Aanmelden hiervoor kan bij Annelies Heinen en
Mirjam Roskam.
Voor de volledigheid nog even de regels:
Vanaf 08:15 uur staan de brigadiers bij de oversteekplek. Vanaf dit tijdstip
mogen leerlingen met hun (groot)ouders/oppas veilig oversteken. Er wordt 3x
gefloten. Na het 3e fluitsignaal mag er worden overgestoken. Wij vragen u
uitdrukkelijk om niet te vroeg bij de oversteekplek te gaan wachten. Onze
leerlingen steken pas over als de verkeersbrigadiers er zijn.

Plein
*We verzoeken een ieder om, aan het eind van de schooldag, niet voor 12:15
(woe) en 14:15 (ma/di/do/vrij) het plein op te komen. (tenzij er een afspraak
is met iemand op school) Ons plein is ook gewoon speel- en lesterrein.
Kinderen moeten ongedwongen, uitgelaten kunnen spelen. We merken dat
kinderen soms ‘ander’ gedrag vertonen als er al ouders op het plein staan of
zitten. Bent u toch een keer erg op tijd? Wacht dan even buiten de hekken
van het plein. Dank voor de medewerking!
*Vanaf 08:15 uur staat er een teamlid op het plein. Voor die tijd is er geen
toezicht.
*om 14:30 uur stopt ons ‘toezicht’, kinderen vallen dan weer onder de toezicht
van de ouder/grootouder/oppas/bso.

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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