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Agenda: 

17-10   sluiting van de 

kinderboekenweek 

20-10 t/m 28-10 

herfstvakantie 

29-10   Ellen afwezig 

i.v.m. FLOW-scholing 

01-11   feestelijke 

uitreiking gezonde school 

vignet door dhr. T. van 

Ijsselstijn 

06-11   mr vergadering 

07-11   Nationaal   

schoolontbijt 

14-11   leerlingen vrij 

i.v.m. studie&werkoverleg 

van het team 

 

 

 

 

 

 

Veilig 
Wij willen dat een ieder zich veilig voelt op school. Leerlingen en teamleden 

zijn dagelijks bezig met het creeëren van een ‘veilige & fijne sfeer’ in de 

groep en op het plein.  

De veiligheid willen we ook bieden aan kinderen en (groot)ouders die op de 

fiets naar school komen. Daarom kiezen wij er bewust voor om bij het 

zebrapad te werken met verkeersbrigadiers.  

Deze brigadiers hebben allemaal van de politie les gehad in ‘veilig brigadieren’. 

Enkele bijzonderheden uit deze scholing: 

-let op verkeer dat uit de bocht vanuit de Noordijk kant komt 

-let op verkeer dat ter hoogte van de bushalte rijdt 

-remwegen van fiets, auto en vrachtauto verschillen nogal, wees alert! 

 
Alle betrokkenen hebben te maken met allerlei afspraken: 

*verkeersbrigadiers (groep 8 leerlingen en vrijwillige ouders)  

    -staan vanaf 08:15 uur bij het zebrapad. (en ’s middags vanaf 14:30 uur of  

     12:30 uur) 

    -dragen hun oranje jas, hebben een fluitje en stopbord . 

    -volgen de aanwijzingen die zij hebben gekregen van de politie. 

    -helpen de mensen die naar school willen om veilig over te steken. 

    -melden incidenten/overtredingen bij school en/of politie 

*overstekende leerlingen, ouders, grootouders, broers, tantes etc. 

    -wachten op de stoep tot de brigadiers 3 keer hebben gefloten 

    -wachten achter de witte lijn 

    -lopen met de fiets aan de hand naar het fietsenhok/ de nietjes of richting 

    de weg 

Als alle betrokkenen zich zo goed mogelijk aan de afspraken houden dan geven 

we met elkaar het goede en veilige voorbeeld en kan iedereen veilig 

oversteken. 

En het is natuurlijk een open deur… maar ik gooi hem er toch maar even in: 

Goed voorbeeld  doet goed volgen! 
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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 09 

november 2018. 

 

Conciërge 
Meneer Ronnie is in de zomervakantie voortvarend als nieuwe conciërge van 

Kisveld aan de slag gegaan. Helaas gooide zijn lijf wat roet in het eten. We 

zijn heel blij dat het herstel bij Ronnie voorspoedig gaat en we zien hem 

binnenkort graag weer enkele keren per week bij ons op school verschijnen. 

Het kan zijn dat we een ‘inval-conciërge’ krijgen. Enkele mensen doen daarvoor 

hun uiterste best. We houden u op de hoogte! 

 
Schoolfruit  
Wij horen er dit jaar ook weer bij. Van 12 november t/m 19 april krijgen alle 

leerlingen van school 3x per week een lekker stuk fruit of groente. Zodra we 

de leverdag weten kunnen we ook bepalen op welke dagen van de week het 

fruit aan alle kinderen wordt aangeboden. 

 

 

Vignet ‘welbevinden’. 
Op 1 november zal rond 14:15 uur dhr. T. van Ijjselstijn van de GGD NOG op 

school aanwezig zijn voor de feestelijke overhandiging van het gezonde school 

vignet ‘welbevinden’. Samen met de leerlingen staan we dan even bewust stil 

bij het belang van een fijne en veilige schoolomgeving voor het welbevinden 

van leerlingen. U bent van harte welkom om de overhandiging bij te wonen. 

 

 
 

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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