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Agenda: 

29-05   Meesters- en 

juffendag bij de 

Spelerij/Uitvinderij in 

Dieren 

30-05 t/m 02-06 vrij 

i.v.m. Hemelvaartsdag   

(& weekend) 

10-06   2e Pinksterdag 

11 t/m 14 juni      

groep 7/8 op kamp 

13-06   groep 1/2 

schoolreis 

14-06   groep 3/4 en 

groep 5/6 schoolreis 

17-06 t/m 21 juni 

portfoliobezichtigingen 

19-06   vergaderdag, 

leerlingen vrij 

29-06   Nijntje 

beweegdiploma-feest 

voor groep 1/2 (in 

gymzaal aan de 

Oranjelaan) 

 

 

Schoolreis, kamp en schoolreizen… 
*Op woensdag 29 mei vieren we samen met alle kinderen de verjaardagen van 

de teamleden. We gaan deze dag op schoolreis met alle kinderen. De officiële 

uitnodiging hebben de kinderen al gekregen. We vertrekken deze dag rond 

08:45 uur en zijn rond 15:30 uur weer terug op school. Kinderen nemen hun 

eigen lunch&drinken mee. 

 
*Op 13 juni gaan de kinderen van groep 1/2 op schoolreis naar Hof van 

Eckberge. 

*Op 14 juni gaan de kinderen van groep 3/4 en groep 5/6 op schoolreis. Samen 

in de bus, maar toch naar andere bestemmingen ;-). 

 
*Op 11 juni vertrekken de kinderen van groep 7/8 op de fiets naar de 

Molenhof in Weerselo. Ze logeren daar in de famliehuizen. Op vrijdag 14 juni 

komen zij ’s middags weer in Neede terug. 

 

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  7 juni 

2019. 

 

Vacature 
Juf Annemarie gaat na de zomervakantie op een andere VCO-school werken. 

Dat betekent voor ons…. Zoeken naar een nieuwe juf of meester! 

De vacature voor leerkracht/ib-er is verspreid en we zijn blij dat we kunnen 

melden dat er goede leerkrachten hebben gesolliciteerd. Kirsten en Ellen 

volgen op dit moment deze procedure: 

-brieven lezen en selecteren 

-mensen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek 

-gesprekken voeren 

-bevindingen delen met overige teamleden 

-keus maken 

Zodra we hebben gekozen zullen we dit delen met de leden van de mr. 

Vervolgens worden alle andere ouders van Kisveld op de hoogte gebracht. 

 
Portfoliobezichtigingen groep 1 t/m 8 
In de week van 17 juni bieden we alle ouders van Kisveld de gelegenheid om, na 

schooltijd, het portfolio van hun kind te bezichtigen. Van 14:30 uur tot 15:00 

uur kunnen kinderen hun eigen werk uit hun portfioliomap laten zien en kan er 

verteld worden over de mooie ontwikkelingen en de lastige struikelblokken. Van 

harte welkom! 

 

 

Van de ouderraad… 
-Verkeersbrigadiers gezocht! De groep brigadiers heeft komend 

schooljaar weer plek voor enkele (groot)ouders.  

Wilt u 1x per week 15 minuten een bijdrage leveren aan de veiligheid van 
fietsende en wandelende kinderen…. Meld u aan! 

Dag en tijdstip (voor of na school) is in goed onderling overleg te regelen. 

Scholing door de politie wordt gratis aangeboden. 

Meer weten? Vraag informatie aan Mirjam (moeder van Roos uit groep 7) 

en/of Annelies (moeder van Mandy uit groep 5 en Wesley uit groep 8) 

-Wachten bij de oversteekplaats.   Vanaf 08:15 uur mogen de kinderen van 

Kisveld (met of zonder grootouder/ouder) bij de brigadiers oversteken. 

Kinderen weten dat ze moeten wachten met oversteken tot de brigadiers 

fluiten. En het is een open deur, maar ik noem het toch even… deze 

oversteekafspraak geldt ook voor volwassenen. 

 

Avond4daagse 
Op 3 juni start de avond4daagse. We wensen alle lopers gezellige wandelingen. 

We verwachten dat we na de wandelweek weer veel complimenten over onze 

lopers zullen horen. (vriendelijk, netjes, leuke groep, geen gedoe) 

De schooldagen starten ook deze avond4daagse week gewoon om 08:30 uur. En 

de lessen, oefeningen en toetsen gaan ook gewoon door.  

 

  



 
  

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 

 
 
 

 
 

16 juni - Eigentijdse kerkdienst 

OIKO Kerkdienst 
Deze theaterviering is een oecumenische viering door de gezamenlijke kerken. In 
een mooi decor voeren acteurs een stuk op ondersteund door een live-band en 

zangers en zangeressen. De toegang is gratis. 

 
 

13.00 uur Theater open 
13.30 uur Aanvang dienst 

15.00 uur Einde 
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