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Agenda: 

18-09   mr vergadering 

20-09   inloopspreekuur 

GGD (Maria Krabbenborg) 

25-09   startgesprekken 

groep 3/5/7 

01-10 e.v. landelijke 

week van de opvoeding 

03-10   start van de 

kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Welkom 1. 
We zeggen ‘welkom’ tegen Malissa. Als ‘stagiaire onderwijsassistent’ komt zij 

vanaf deze week op woensdag en donderdag helpen in groep 3/4. Malissa, fijne 

en leerzame tijd op Kisveld gewenst! 

 

Groep 8 & 2 stormrampen… 
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. 

De 1e 2 lessen zijn al geweest, en de kinderen weten nu al van alles over de 

stormrampen van Borculo en Neede. 

-Op woensdag 19 september 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. 
 

 
GGD 
Op donderdag 20 september is Maria Krabbenborg van 08:30 uur tot 09:15 

uur op school voor haar ‘inloopspreekuur’. Loop gerust even binnen met vragen 

over oren, ogen, opvoeding of andere onderwerpen. 
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Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 28 

september 2018. 

 

Oud papier 
Geweldig…. Bijna 2 grote containers vol oud papier! We weten dat veel mensen 

hun oud papier in de zomervakantie opsparen om dit in de 1e container van het 

nieuwe schooljaar te gooien. We waarderen dit enorm.  De opbrengst van het 

oud papier zorgt er o.a. voor dat de ouderbijdrage niet jaarlijks verhoogd 

hoeft te worden. 

 
Batterijen 
Geweldig… De batterijenverzamelton is goed gevuld! (Mede dankzij fanatieke 

spaarders uit Markelo) Voor elke kilo krijgen wij € 0,25. Het gespaarde 

bedrag mogen we dan verzilveren in de webshop van Heutink. 

(buitenspeelmateriaal, potloden, spellen etc.) 

 
Kleding 
Geweldig… De kledingcontainer wordt ook regelmatig gevuld. Veel mensen 

hebben de weg naar de container gevonden. Voor elke kilogram krijgen wij ook 

geld. Met dat geld bekostigen we o.a. de ‘dag van 8’, ‘het ijs, de komkommer, 

wortel en tomaat van de Kisveldavond’, extra speelmateriaal voor de 

kleuters….’ 

 

Hoofdluis vrij 
De luizenpluisbrigade heeft de hoofden van alle leerlingen al gecontroleerd. 

We zijn hoofdluisvrij! Dank voor de controle. Na de herfstvakantie volgt er 

weer een reguliere controle. 

 

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. 

 

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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