
               Kisveldnieuws 

3 december 2018                                                             www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

05-12   Sinterklaas.  

We starten om 08:30 

uur. Groep 1 t/m 4 gaat 

om 10:30 uur naar huis. 

Groep 5 t/m 8 gaat om 

12:30 uur naar huis 

12-12   Ouderavond 

Klassekids. Aanvang 

20:00 uur. Inloop vanaf 

19:45 uur. Sluiting rond 

21:30 uur.            

Allen van harte welkom!! 

18-12   19:00 uur 

Kerstviering in de PKN-

kerk. Ouders, 

grootouders en overige 

belangstellenden van 

harte welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trots! 
We zijn heel trots op de leerlingen van groep 7/8. Na enkele vervelende 

akkefietjes via WhatsApp hebben zij samen met PieterJan een 

‘verwachtingen, regels & consequenties-  overzicht gemaakt’. Samen besproken 

wat verstandig gebruik van WhatsApp is, en ook samen het overzicht 

‘ondertekend’.  Een mooi voorbeeld van werken aan ‘welbevinden’.   

http://www.kisveldvco.nl/


  

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 17 

december 2018. 

 

 
WhatsApp en volwassenen. 
Volgens mij zijn de 1e 4 regels ook heel logische regels voor WhatsApp 

groepen van volwassenen. En u bepaalt als ouder helemaal zelf of u in een 

bepaalde WhatsApp groep wilt of niet. Voor de goede orde: Schoolinformatie 

krijgt u sowieso via de leerkracht of MijnSchool, wij gebruiken hiervoor geen 

groepsapp. 

 

Pleinwacht 08:15 uur – 08:25 uur 
Wat fijn dat vrijwel iedereen, indien nodig, de pleinwacht weet te vinden die 

van 08:15 uur tot 08:25 uur op het plein staat. U kunt bij hem/haar alle 

meldingen v.w.b. ziekte, tandarts, etc. kwijt. (mits uw kind dat niet zelf kan)  De 

teamleden zijn in principe alle dagen na schooltijd beschikbaar voor een vraag 

of het maken van een afspraak. (dan meldt u zich natuurlijk niet bij de pleinwacht 

).  

 

Parkeren op 05-12 
Sint vroeg ons om u te informeren 

Zodat u uw auto rond half 9 op de juiste plek zou parkeren. 

Alle dagen van het jaar mogen de auto’s keurig in alle parkeervakken staan 

Alleen op 5-12 is die regel van de baan 

Verzoek van de Zwarte Pieten en de Sint: 

We hopen dat u aan de zijkant van de school een parkeerplaatsje vindt. 

De parkeerplaats voor de school moet vrij van auto’s zijn 

Er komt nl. een ander voertuig op die plaats… een vliegtuig, boot, hijskraan, 

motor of trein???? 

 
Doelen van 2018-2019 
Elk jaar werken we als team aan doelen. Doelen voor school, onszelf, de groep 

en de individuele leerling. Doelen van dit jaar hebben te maken met: 

-pr/naamsbekendheid 

-protocol van gr. 2 naar gr 3 

-technisch lezen 

-cv; schooldoel, groepsdoel,leerlingdoel 

-welbevinden 
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In de komende nieuwsbrieven vertellen we steeds 1 van de doelen wat we 

hieronder verstaan en/of wat we er aan doen. We beginnen met ‘Welbevinden’. 

 

Het team van Kisveld is van mening dat een kind alleen maar een juiste 

ontwikkeling doormaakt indien het zich (meest van de tijd) goed voelt. Dit 

welbevinden kan geholpen worden. Daar zijn wij als team dagelijks mee bezig. 

Van het ‘korte praatje over nieuwe kleren, tot de kindgesprekken over school. 

En van de lessen ‘stap voor sta naar de brugklas’ tot de lessenserie ‘kriebels’ 

van de Rutgersstichting.  

 

Op 1 november mochten wij van Troy van Ijsselstijn het certificaat ‘Gezonde 

School  Welbevinden’ in ontvangst nemen. Voorafgaand aan die uitreiking is 

een hele periode van verzamelen, overzichten maken en formulieren invullen 

doorlopen. We hebben gekeken wat we al doen om te zorgen dat de leerlingen 

van Kisveld een fijne schoolperiode hebben. Ook hebben we gekeken welke 

methoden en materialen we hiervoor inzetten.   

 

Gezonde school ‘Welbevinden’ & inzet KlasseKids 
Veel aandacht voor het welbevinden van kinderen… dat is 1 van de voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor het GezondeSchool-certificaat ‘welbevinden’. 

Een voorbeeld van wat kinderen van Kisveld wordt aangeboden is KlasseKids.  

KlasseKids geeft ruimte om op een speelse wijze sociale en emotionele 
vaardigheden aan te leren en daarmee te komen tot een positieve sfeer in de 
groep. Wanneer een leerling zich prettig voelt kan hij of zij komen tot goede 
prestaties op de basisschool. KlasseKids stelt gewenst gedrag centraal. Het 
gaat niet om het aanwijzen van fouten, missers of schuldigen, maar om het 
benoemen van positief gedrag. Dat is goed voor jezelf en ook voor de ander. 
Positief gedrag, dat bijdraagt aan een veilig en gezond klimaat in de klas, 
verbindt!   
Groei, succes en plezier zijn de uitgangspunten van KlasseKids. Het is de basis 
waarop we met de leerlingen verder willen werken om hen sociaal, emotioneel 
en cognitief te laten groeien. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige 
sfeer in de groep, waar iedereen zich veilig voelt en rekening met elkaar 
houdt. In zo´n sfeer groeit het vertrouwen in jezelf en ook in de ander. 
(www.groepsweb.nl/klassekids.php) 
Kirsten en Ellen zitten midden in de scholing tot ‘KlasseKids-trainer’. De 1e 2 

bijeenkomsten vol met theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen zijn al 

geweest en sinds begin november hebben de leerlingen van groep 5/6 en 7/8 al 

ervaren wat een KlasseKids training inhoudt. We hebben inmiddels de keus 

gemaakt om ook in groep 1/2 en 3/4 KlasseKids te introduceren.   

Om u als ouder ook een kijkje te geven in de manier van werken, om de 

materialen te zien en om een stukje achtergrond te horen houden we een 

informatie avond; 12 december 2018. 
Elke ouder is dan welkom om meer te weten te komen over KlasseKids. En als 

uw kind dan thuis vertelt over de ‘HighFive’ dan weet u waar dit vandaan komt. 



 
 

 

Zorgvuldig omgaan met spullen 

 
Om de kinderen te leren om goed en verstandig met spullen van school om te 

gaan hanteren we al enige tijd bovenstaand lijstje. De kinderen zijn hiervan 

ook op de hoogte en we hebben er u ook al eens over geïnformeerd middels 

een nieuwsbrief. We merken dat het soms wel handig is om bepaalde zaken die 

voor velen vanzelfsprekend zijn weer even te herhalen, want nieuwe kinderen 

en ouders weten soms van die lopende afspraken&regels niets af. Hierbij dus 

nog een keer het overzicht ‘oeps… ik heb mijn spullen kapot gemaakt & oeps… 

ik ben mijn spullen kwijt geraakt’.  

 

 

 

 



 

 

Vanuit de ouderraad 
Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage? In MijnSchool is het 

overzicht te vinden bij ‘documenten’.  

 

 

Kerstviering 
Op dinsdag 18 december vieren we met de leerlingen van school Kerstfeest. 

Samen met ouders, grootouders, broers, zussen en andere belangstellenden 

staan we dan in de PKN kerk stil bij de geboorte van Jezus. 

De service die wij altijd bieden: ‘oppas voor de kinderen onder de 4’ willen we 

dit jaar graag weer bieden. Daarvoor zijn Roelof en Ellen op zoek naar 2 

mensen (vanaf jaartje of 15) die gedurende ons Kerstfeest bij de 

allerjongsten zouden willen blijven. Interesse? Mail of app ons! 

  

 

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.(e.hemmers@vco-oostnederland.nl) 

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