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Agenda: 

03-04   Rekendag 2019 

In alle groepen wordt 

vandaag extra aandacht 

besteed aan 

‘verhoudingen’. 

03-04   Voetbaltoernooi 

voor scholen bij SP 

Neede (13:00-16:00) 

11-04   Girlsday 2019 

18-04  Paasviering, 

Paaslunch, Koningsspelen 

19-04 t/m 05-05  

meivakantie 

08-05  15:00-21:00 

BHV herhalingsdag 

Kirsten&Ellen 

15-05   

touwtrektoernooi voor 

scholen in Eibergen 

 

 

 

 

 

Welkom! 
We zeggen ‘welkom’ tegen Bram. Bram komt zijn grote broers achterna en is 

recent begonnen in groep 1/2. Fijne tijd op Kisveld! 

 

Welkom! 
We zeggen ‘welkom’ tegen Myrthe. We wensen Myrthe en haar ouders&zusje  

een heel fijne periode op onze school. 

 

Van de ouderraad… 
-We zeggen ‘van harte welkom’ tegen de vader van Liam en de moeder van 

Larissa. Deze 2 ouders komen de ouderraad versterken. Wij wensen jullie 

een fijne tijd binnen onze ouderraad. 

 

 
Muziekmarkt 2019 
Verschillende muzikanten hebben vorige week laten horen hoe veel 

verschillende muziekinstrumenten klinken.  Naast de nodige informatie over de 

instrumenten (‘wist u bijvoorbeeld dat de dwarsfluiten bij de houtsectie in een 
orkest horen…) mochten de kinderen ook instrumenten uitproberen. En ook al 

was de informatie erg interessant en werd het op een leuke manier 

gebracht….het zelf proberen was natuurlijk het allerleukst!  Meerdere foto’s 

zijn te vinden op MijnSchool. (alleen toegankelijk voor de ouders van 

betreffende groepen) 
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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 15 april 

2019. 

 

 

 

KlasseKids… ‘pesten’. 
Vrijdagmiddag kwamen 3 heren uit groep 5/6 bij me. Tijdens de lessen 

KlasseKids is ook het onderwerp plagen/pesten met de groep behandeld. Ook al 

is het niet actueel, je kunt er als groep zeker ook preventief over praten, 

denken en werken. 1 van de opdrachten… bedenk zelf eens wat zou kunnen 

helpen tegen pesten òf wat kan pesten voorkomen.  

Want we zijn het er met z’n allen wel over eens: 

                          plagen is oké, pesten is absoluut niet oké! 

De 3 heren kwamen met tips/oplossingen: 

-meer tegels met het lieveheersbeestje op het plein 

-de ‘hulppleinwacht’; kinderen uit de bovenbouw helpen de leerkrachten bij het 

opletten op het plein. 

-camera’s (maar dat zal vast wel te duur zijn juf…;-) )  

Het idee van de hulppleinwacht vind ik erg origineel, ik heb de heren dan ook 

beloofd dat dit een punt is voor de personeelsvergadering. Wordt vervolgd… 

 

Rekendag 2019 
Verhoudingen, het thema van de Rekendag 2019. In alle groepen wordt extra 

aandacht besteed aan dit rekenonderwerp. Wellicht komen de leerlingen nog 

wel mensen tegen die het e.e.a. uit verhouding hebben. (te grote broek, te 

kleine bril, te lange riem, te korte ketting….)   

 

      
 

Girlsday 2019 
Girlsday 2019, meiden en techniek. Op 11 april bezoeken we met de meiden van 

groep 7/8 weer een mooi bedrijf. Dit jaar zijn we te gast bij Signify in 

Winterswijk. De meiden krijgen er een rondleiding en horen van alles over 

technische beroepen. Tevens maken we kennis met vrouwen die met techniek 

werken en kunnen we hen van alles vragen (opleiding, talenten, beroepen..) 
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MijnSchool 
Via de beheerdersmodule bekijk ik (Ellen) af en toe of alle informatie wel bij 

alle ouders terecht komt. Fijn om te merken dat veel mensen geregeld even 

inloggen op MijnSchool. Er zijn enkele ouders die aangeven dat ze bepaalde 

zaken niet (meer) ontvangen. Daarom lopen we maandag en dinsdag alle 

instellingen nogmaals langs om zeker te zijn dat MijnSchool zo goed mogelijk is 

ingesteld. Mocht u toch nog tegen problemen aanlopen, of u heeft een vraag 

over MijnSchool…. Bel, mail of kom even langs. 

 

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’.  

We merkten dat het de afgelopen jaren best goed ging met technisch lezen. 

(deze vaardigheid is niet IQ afhankelijk, iedereen kan leren lezen) Begrijpend 

lezen bleef daarentegen wat achter. Een nieuwe methode (BeterBijLeren) en 

het structureel aanbieden van strategieën heeft ertoe geleid dat de 

opbrengsten voor BL weer in de lift kwamen. En het niveau van BL kan 

voldoende tot goed blijven als de kinderen ook op een goed niveau kunnen lezen.  

Vandaar onze keus voor jaardoel ‘technisch lezen’. Zorg er samen voor dat alle 

kinderen goed kunnen lezen. En dat pakken we niet alleen aan met 1 oefening, 

we zetten daarvoor van alles is. Van het racelezen tot koorlezen en van 

duolezen tot theaterlezen… we zetten het allemaal in. De variatie en het 

consequent inzetten van lezen op het lesrooster draagt zeker bij aan een goed 

leesniveau. We zien dat er stijgende lijnen zijn. (elk kind mag 

groeien/ontwikkelen op zijn eigen niveau). 

Wat u thuis kunt doen? Voorlezen aan/ samen lezen met uw kind. Naast het 

feit dat het goed is voor de woordenschat en het zelf lezen,vbis het natuurlijk 

ook gewoon gezellig om samen een boek in te duiken. Veel leesplezier samen! 
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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 

Gekregen via WhatsApp: 
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