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Het lied van de regenboog
Ze zeggen: als je anders bent
dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent
als je niet bent als zij.
Agenda:
25-01 alle leerlingen
vrij ivm studiedag van de
teamleden.
29-01 mr/or/dir
overleg
01-02 Kirsten en Ellen
afwezig ivm scholingsdag
van KlasseKids
06-02 ANWB
Streetwise voor alle
groepen
11-02 en 13-02
Open Huis voor ouders
die op zoek zijn naar een
goede & rustige school
voor hun kind(eren)

Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
- bijvoorbeeld rood of groen –
er een niet mee mag doen?
Nee, de een staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?
Ze zeggen: als je anders bent
dan doe je niet normaal.
Ze wijzen naar je kleren en
ze lachen om je taal.
Ze zeggen: als je anders bent
dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent –
dat is toch geen bestaan.
WANT kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
- bijvoorbeeld rood of groen –
er een niet mee mag doen?
Nee, de een staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

Het team van basisschool Kisveld wenst iedereen
een mooi, fijn, feestelijk, zonnig, sprankelend, goed, veilig,
inspirerend, prachtig & hoopvol 2019.

Welkom 1
We zeggen ‘welkom’ tegen Fender. Fender is na de kerstvakantie begonnen in
groep 1/2. We wensen hem, zijn zusje en ouders een heel fijne tijd op Kisveld.

Welkom 2

We zeggen ‘welkom’ tegen Bram. Bram is ook begonnen in groep 1/2. Bram, wat
fijn dat jij nu ook naar de school van jouw broers mag hè. Fijne tijd gewenst!

Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

Welkom 3???
De data voor een open huis voor ouders die op zoek zijn naar een goede,
rustige en kleinschalige school voor hun kind(eren) zijn bekend. Kent u zulke
ouders, wees dan onze ambassadeur en wijs hen op deze kijk- en
kennismakingsmomenten. De data: 11 en 13 februari (08:45-12:00). Het is ook
altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek en rondleiding.

Doelen van 2018-2019

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 31
januari 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’.
Kisveld wil graag een kleinschalige school blijven. Een school waar het
welbevinden van leerlingen enorm belangrijk wordt gevonden. De dingen die wij
doen op Kisveld, de zaken die wij belangrijk vinden en de manier waarop wij
ouders en leerlingen benaderen vinden wij als team heel gewoon. Het past bij
onze manier van leven en werken. Steeds vaker horen wij dat wij toch niet zo
‘gewoon’ zijn. Dat het eigenlijk heel speciaal is. Reden voor ons om met enkele
ouders in gesprek te gaan. Om een gesprek te voeren over
pr/naamsbekendheid en wat helpt om ouders van jonge kinderen te laten
zien/horen waarom Kisveld een goede optie is voor hun kind(eren)
Op woensdag 16 januari hebben PieterJan en ik o.l.v. Kim Schonewille (o.a.
communicatie expert) van VCO gesproken met 4 ouders. We spraken met
Natasja, Marloes, Esther en Alexandra over zaken waarvan zij vinden die op
school erg goed gaan en die we meer zouden moeten delen met de
buitenwereld. En wat blijkt… zaken die wij ‘gewoon’ vinden (‘dat doe je toch als
basisschool.. ‘) blijken echt niet zo vanzelfsprekend te zijn. Ouders
waarderen dat we oog&oor voor de leerlingen hebben, ervaren en waarderen
de rustige omgeving en zijn blij met de fysieke ruimte. Het oprecht zien van
de kinderen en hun ontwikkeling met bijbehorende behoeftes is een belangrijk
item. De ouders geven aan dat dit ons echt positief onderscheid van andere
scholen.
Dat wetende is het de kunst om dit veel meer te delen met de rest van Neede
en omstreken. Want wellicht gaat de uitspraak ‘onbekend maakt onbemind’
hier wel op…..

Een advies is begin met een Instagram accout, gebruik Facebook meer en
houdt de website up-to-date. Probeer nieuws in de lokale weekbladen te
krijgen en benadruk de zaken die hier bijna vanzelfsprekend goed lopen.

Koester wat je hebt, en laat het de wereld weten…..

Kim zal n.a.v. dit overleg met mij verdere vervolgacties bedenken die we
vervolgens weer zullen delen met deze pr-klankbordgroep. Natuurlijk nemen
we daarna ook alle andere ouders mee in dit proces.

En… volgt u ons al op Twitter, Facebook of Instagram???

NOT
Op vrijdag 25 januari gaan teamleden naar de Nationale Onderwijs
Tentoonstelling in Utrecht. Een beurs waar iedereen die maar iets te maken
heeft met het onderwijs inspiratie kan opdoen. Leveranciers van meubilair,
aanbieders van schoolreizen, uitgeverijen etc… iedereen laat de laatste trends
en nieuwtjes zien en horen. We hopen op het gebied van programmeren, ICT
en pleininrichting de nodige inspiratie te krijgen. Zoals bekend zijn alle
leerlingen op 25 januari vrij.

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)
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