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Agenda: 

21-12   14:30 uur de 

Kerstvakantie begint! 

07-01-2019   08:25 uur 

de schoolbel klinkt… 

welkom allemaal, de 

vakantie is voorbij. 

07-01   14:00 uur 

koffie/thee met een 

nieuwjaarsrolletje voor 

ouders, grootouders en 

alle anderen die kinderen 

op komen halen. 

25-01   alle leerlingen 

vrij ivm studiedag van de 

teamleden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Kerstfeest ‘Iedereen telt mee’. 
Wat fijn om met zo velen Kerstfeest te kunnen vieren. Even samen stilstaan 

bij de geboorte van het Kerstkind.  Het team van Kisveld kijkt terug op een 

plezierig samenzijn met leerlingen, ouders, grootouders en overige 

belangstellenden.  

De collecte voor kansarme kinderen in Cambodja heeft € 99,45 opgebracht. 

 

Stagiair 
Roy, leuk dat je deze week bij ons stage hebt gelopen. We hopen dat je een 

fijne en ook leerzame stageweek hebt gehad. Suc6 op school! 

 

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 (januari 2019) 

-protocol van gr. 2 naar gr 3 

-technisch lezen 

-cv; schooldoel, groepsdoel,leerlingdoel 

-welbevinden (december 2018) 

In de komende nieuwsbrieven vertellen we steeds over 1 van de doelen.  Wat  

verstaan we hieronder en/of wat doen we er aan. We beginnen 2019 met 

‘pr/naamsbekendheid’. 
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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 11 

januari 2019. 

 

Elmerlessen 
Na de kerstvakantie starten we in groep 1/2 met de Elmerlessen.  

Elmerlessen? Bij ons op school noemen we ze zo, de officiële naam is G-Fipps. 

Wat is G-Fipps: 
Dit bijzondere programma kijkt niet alleen naar de ontwikkeling van de grove en 
fijne motoriek van kinderen maar plaatst dit in het geheel van de fase van 
ontwikkeling waarin het kind zich bevindt. 

Er wordt gewerkt aan de motorische vaardigheden, lichaamsbeeld, beleving, 
zelfbeeld, sociaal functioneren, spraakontwikkeling en het ontwikkelen van 
verbeeldend spel. 

Dit alles is geïntegreerd in een programma met als leereffect een significante 
verbetering in de  fijn-motorische schrijfvaardigheid. 

Dit in Zwitserland ontwikkelde programma is onderzocht en bewezen effectief 
bevonden (Vetter, Amft, Sammann, Kranz, Hättich, & Venetz, 2009). Reden voor 
de Zwitserse overheid om het G-Fipps programma, gegeven door 
Psychomotorische therapeuten, te integreren in het reguliere onderwijs als extra 
stimulans voor het ontwikkelen van schrijfvaardigheid en sociale vaardigheid bij 
jonge kinderen. 

* G-FIPPS staat voor Grafomotorische Förderung in integrativ und präventiv 
ausgerichteter Psychomotorik. 

 [www.g-fipps.nl] 

Het programma is gebaseerd op de Olifant Elmer  (vandaar onze naam 

‘Elmerlessen’) en zijn vriend, deze 2 olifanten beleven allerlei avonturen en de 

kinderen beleven die mee.  

 

In verhaalvorm, in spel/ bewegingsvorm in de speelzaal en in creatieve vorm in 

het klaslokaal. Op deze manier wordt er aan verschillende 

ontwikkelingsopgaven gewerkt: ontwikkeling van fantasie en spel, verfijning 

van motorisch functioneren, zelfbeeld, lichaamsbeeld, sociale samenwerking en 

spraak. Waar het in vorige jaren nog een aparte lessenserie was die gegeven 

werd door Jessica Rambach hebben we er nu voor gekozen om de lessen te 

integreren in het reguliere lesaanbod van groep 1/2. We zijn heel blij dat we 

voor de even lessen nog gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van 

Jessica.                                                                                                          

Juf Annemiek verzorgt de (verwerking van de) oneven lessen en alle lessen 

vallen ook onder haar verantwoordelijkheid als groepsleerkracht. Via 

MijnSchool houdt Annemiek de ouders van groep 1/2 op de hoogte van 

bijzonderheden, mooie momenten of aandachtspunten. Zij is voor ouders dan 

ook het aanspreekpunt als het om deze lessen gaat. 
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KlasseKids                                                                                                       

Na de Kerstvakantie beginnen we ook in groep 1/2 en 3/4 met de lessen van 

KlasseKids. Meer (achtergrond)informatie hebben we tijdens de ouderavond 

gegeven, maar ook op de website www.groepsweb.nl kunt u veel informatie 

vinden. Via MijnSchool zijn de ouder-kindlessen al gecommuniceerd. We hopen 

dat ieder kind tijdens deze les een volwassene bij zich heeft om samen 

onderdelen van KlasseKids te ervaren. (bij voorkeur de eigen ouder. Indien dit niet 

mogelijk is iemand anders die heel vertrouwt voelt). De data en tijden van de 

ouderlessen:  

groep 5/6    08-02-2019    12:30 – 14:00                                                                                         

groep 7/8    14-02-2019    10:00 – 11:30                                                     

groep 3/4    22-03-2019    08:30 – 10:00 

 

Speciaal voor alle leerlingen van Kisveld: 

 

Rust, vervelen, fijn spelen.. 

Tijdens deze periode van het jaar wensen mensen elkaar veel 

mooie en fijne zaken. De meesters&juffen van Kisveld wensen 

de leerlingen een vakantie met rustmomenten, fijne speeltijd en 

goede verveeltijd. Gewoon lekker onbezorgd vakantie vieren! 

We zien jullie na de Kerstvakantie heel graag weer op school. 
(enne… doen jullie voorzichtig met vuurwerk!) 
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Het team van Kisveld wenst  

een ieder  

heel fijne feestdagen,  

een gezellig oud&nieuw en  

een voorspoedig 2019 

 
 

 

 

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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