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Agenda:
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)
13-02

rapporten!

21-02 10 minuten
gesprekken
25-02 t/m 01-03
voorjaarsvakantie

Welkom!

(www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl)

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
06-03 studiedag team,
ouders, wees dan onze ambassadeur en wijs hen op deze kijk- en
alle leerlingen zijn vrij
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.
21-03 VCO studiedag,
alle leerlingen zijn vrij

Van de ouderraad…

*Oproep aan alle ouders/verzorgers van de kinderen op het Kisveld.

Vinden jullie het ook zo leuk dat er ieder jaar weer allerlei activiteiten
voor de kinderen worden georganiseerd?
Activiteiten zoals bijvoorbeeld de Kisveldstartavond, Sinterklaas,
Paaslunch en de Avond-4-Daagse.
Maar ook het regelen van de luizen controles en de brigadiers.
Deze activiteiten worden voor een groot deel mogelijk gemaakt door de
inzet van de ouderraad.
Eind dit schooljaar stoppen er weer een aantal personen, omdat
bijvoorbeeld hun kinderen nu in groep 8 zitten en dus van school af gaan.

We willen dan ook via deze weg een oproep doen om je aan te melden bij
de ouderraad.
Wordt onderdeel van deze gezellige club zodat we ook in het nieuwe
schooljaar activiteiten kunnen blijven organiseren!
Naast “gewone” OR leden zoeken we voor het nieuwe schooljaar ook
iemand die de rol van secretaris op zich wil nemen.
De secretaris maakt o.a. de agenda en notulen van de vergaderingen. De
OR vergadert 5 keer per schooljaar.
Het lid zijn van de OR kost je weinig tijd, en je levert zo wel een leuke
bijdrage aan allerlei activiteiten en een stukje plezier bij de kinderen.
Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 20
februari 2019.

Meer informatie over de ouderraad kun je vinden op de website van
school. Onder het kopje “Onze ouders” vind je de Ouderraad.
Heb je vragen dan kun je altijd iemand van de OR aanspreken of een mail
sturen naar or@kisveldvco.nl.
We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet!

**financieel verslag.
Het financieel verslag van 2017-2018 en de begroting 2018-2019 is klaar en
gecontroleerd (2017-2018). Indien u deze verslagen wilt inzien dan kan dit
natuurlijk. Maak hiervoor dan een afspraak met Ellen. Op haar kantoor liggen
de verslagen tot aan de voorjaarsvakantie ter inzage.

DANK JE WEL……Oud papier

Via deze weg willen we alle mensen bedanken die steeds weer onze
papiercontainer weten te vinden. We zijn heel blij met alle kilo’s papier. Die
kilo’s zorgen voor euro’s. En de euro’s zetten wij weer in om extraatjes voor de
kinderen aan te schaffen of speciale uitstapjes te maken. Het afgelopen jaar
hebben we het geld o.a. besteed aan OzoBots (programmeerrobots), de dag
van 8 (uitje met alleen de lln. van groep 8), nieuwe blokken voor de bouwhoek
van de kleuters en mooie boeken voor de schoolbieb.

Pasen en Koningsspelen
Soms vallen activiteiten mooi/lastig/ineens samen. Dit schooljaar merken we
dat met Pasen en de Koningsspelen. Het team heeft van beide zaken 1 mooie
dag gemaakt. Op 18 april starten we met de kinderen in de speelzaal met een
gezamenlijke Paasviering, de Paaslunch volgt later op de ochtend en we sluiten
de dag af met een middag ‘Koningsspelen’. De kinderen hoeven deze dag zelf
dus geen lunch mee te nemen.

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 (februari 2019)
-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. Het volgende doel dat wordt
toegelicht is ‘technisch lezen’. Dit doel staat de komende nieuwsbrief in ‘the
spotlights’. We wachten heel even op de uitslagen van de M-toetsen van Cito.
Dan is er nl. ook een link te leggen tussen doel en opbrengsten.

NOT
Op vrijdag 25 januari zijn Kirsten, PieterJan, Judith en Ellen naar de NOT
geweest. De belangrijkste opdracht: zoek mooie, inspirerende zaken die we
kunnen (laten) toepassen op ons plein. En er is veel gevonden! Van duurzaam
hout tot aan prachtige klimtoestellen. En van bont gekleurd tot sober. De 1 e
afspraak met een specialist is gemaakt. We proberen ook cofinanciering door
de provincie te krijgen. En we moeten hiervoor een voorlopig plan indienen. (en
dan gaan we dus ook doen..)
Naast ‘pleinzaken’ hebben we ook weer veel mooie spullen gezien die te maken
hebben met programmeren, techniek en/of welbevinden. En niet te vergeten…
de heerlijke boekenstraat met veel leuke titels had ook weer een geweldige
aantrekkingskracht.

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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@KisveldNeede

KOM JIJ OOK ???!
Gezellig knutselen, kletsen, zingen, spelen, luisteren en
natuurlijk broodjes knakworst eten

Contactpersoon: Coby Menkveld, 06-22232397



