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Agenda: 

13-09   Kisveldavond, 

start van het nieuwe 

schooljaar met ouders, 

leerlingen & team 

18-09   inloopspreekuur 

GGD (Maria Krabbenborg) 

23-09   inspectiebezoek 

30-09   informatie avond 

in alle groepen 

02-10   start van de 

kinderboekenweek 

04-10   VCO studiedag, 

lln. vrij 

17-10   Kisveld 

studiedag, lln. vrij 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom 1. 
We zeggen ‘welkom’ tegen Marije Roosenboom. Sinds 01-08-2019 onze nieuwe 

collega. Marije, fijn dat jij ons team komt versterken als leerkracht en intern 

begeleider! 

 

Beste kinderen, ouders en verzorgers van Kisveld, 
Sinds dit schooljaar werk ik op Kisveld. 
Ik ben 16 jaar werkzaam in het onderwijs, als leerkracht van allerlei groepen. 
Ook ben ik intern begeleider en locatieleider geweest op mijn vorige school. 
Sinds 2 jaar ben ik MR lid op Kisveld, als ouder, en de laatste anderhalf jaar 
was ik lid van de GMR van VCO namens Kisveld. 
En nu ben ik juf in groep 3 en 4 op maandag en dinsdag, een enthousiaste 
groep, samen met Juf Judith. 
Op donderdag ben ik aanwezig als intern begeleider, hierbij bespreek ik met 
collega's (zorg)leerlingen. 
Dit kunnen leerlingen zijn die moeite hebben op school, als leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. 
Hierover heb ik ook contact met de directie. Ook heb ik contact met externe 
instanties, bijvoorbeeld de schoolarts, het samenwerkingsverband en andere 
intern begeleiders. 
Samen gaan we er een fijn schooljaar van maken ! 
Groeten, Marije Roosenboom 
 

 
Welkom 2. 
We zeggen ‘welkom’ tegen Ruben, Marcelino, Marcian, Boaz, Amy, Aziz (allen 

groep 1) Silas (groep 4), Jan (groep 7) & Christian (groep 8). Zij zijn allemaal 

bij ons op school gekomen gedurende de afgelopen maanden. (mei/jun/aug) We 

wensen jullie, samen met jullie ouders en overige gezinsleden, een heel 

plezierige tijd op Kisveld! 

 

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 20 

september 2019. 

 

 
GGD 
Op woensdag 18 september is Maria Krabbenborg van 08:30 uur tot 09:15 uur 

op school voor haar ‘inloopspreekuur’. Loop gerust even binnen met vragen over 

oren, ogen, opvoeding of andere onderwerpen. 

 

Inspectiebezoek 
Het toezicht van de inspectie(onderwijs) is aan het veranderen. Meer dan 

voorheen wordt nu aan een bestuurder gevraagd hoe het met de stichting en 

de scholen gaat. N.a.v. het verhaal van de bestuurder en de 

kwaliteitsmedewerker gaan de inspecteurs bij scholen op bezoek om dit 

verhaal te controleren.  

Op 17 september krijgt ons VCO-bestuur bezoek van 3 inspecteurs. En in de 

weken daarna worden tenminste 7 scholen bezocht voor een 

verificatieonderzoek. 

Onze school wordt op 23 september bezocht. Tijdens dit bezoek worden 

lessen bezocht en  wordt er gesproken met directie&ib, met het team en met 

leerlingen. Bij ons wordt speciaal gekeken naar: 

 

 
 

-didactisch handelen (geven de leerkrachten goed les) 

-veiligheid (welbevinden, veilig voelen, beleid gericht op voorkomen van 

agressie, pesten en geweld) 

-pedagogisch klimaat (gedragsregels, leerlingen betrekken, voorbeeldgedrag) 

-kwaliteitszorg (kwaliteit van onderwijs, opbrengsten, planmatig werken) 

 

Natuurlijk kennen we onze sterke punten en de punten die we nog meer 

moeten ontwikkelen, toch blijft zo’n dag met de inspectie wel een speciale en 

ook spannende dag. We zijn op dit moment veel zaken aan het voorbereiden, 

checken en afvinken. Hebben we de gevraagde stukken, is de benodigde kennis 

aanwezig, wat willen we hen laten ervaren… We gaan met veel vertrouwen de 

dag tegemoet en hopen dat de inspecteurs  de positieve zaken van Kisveld 

zullen herkennen en benoemen. 
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https://www.ggdnog.nl/artikelen/item/over-de-ggd/over-de-ggd


Tot ziens en veel suc6! 
We zeggen ‘tot ziens en veel suc6’ tegen Amber en Twan. Zij zitten sinds de 

start van dit schooljaar op een school in Doetinchem. Het heen en weer reizen 

tussen woonplek en school bleek toch onhandiger dan gehoopt.  

We zeggen ‘tot ziens en veel suc6’ tegen Lucas en Levi. Zij zitten sinds de 

start van dit schooljaar op een christelijke school in Rijssen.  

We zeggen ‘tot ziens en veel suc6’ tegen Chiel, Wesley, Okke, Sem, Tygo, 

Jorg, Floris, Britt, Merle, Naomi, Ella, Liz, Amber, Anne, Paula en Allysia. Zij 

zitten nu op het voortgezet onderwijs. 

 

Oud papier 
Geweldig…. Bijna 2 grote containers vol oud papier! We weten dat veel mensen 

hun oud papier in de zomervakantie opsparen om dit in de 1e container van het 

nieuwe schooljaar te gooien. We waarderen dit enorm.  De opbrengst van het 

oud papier zorgt er o.a. voor dat de ouderbijdrage niet jaarlijks verhoogd 

hoeft te worden. We gaan voor de komende zomervakantie proberen om de 

container ook in de zomervakantie te laten plaatsen, als service richting allen 

die trouw hun oud papier naar ons brengen. (voorkomt overvolle garages en 

schuren) 

 
Batterijen 
Geweldig… De batterijenverzamelton die in het halletje bij de hoofdingang 

staat is ook weer lekker zwaar. Voor elke kilo krijgen wij € 0,25. Het 

gespaarde bedrag mogen we dan verzilveren in de webshop van Heutink. 

(buitenspeelmateriaal, potloden, spellen etc.) 

 

 
 

Kleding 
Geweldig… De kledingcontainer wordt ook regelmatig gevuld. Veel mensen 

hebben de weg naar de container gevonden. En vaak wordt hij om de week 

leeggehaald. Voor elke kilogram krijgen wij ook geld. Met dat geld bekostigen 

we o.a. de ‘dag van 8’, ‘het ijs, de komkommer, wortel en tomaat van de 

Kisveldavond’, extra speelmateriaal voor de kleuters….’ 
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Hoofdluis vrij 
De luizenpluisbrigade heeft de hoofden van alle leerlingen al gecontroleerd. 

We zijn hoofdluisvrij! Dank voor de controle. Na de herfstvakantie volgt er 

weer een reguliere controle. 

 
 

MijnSchool 
-het jaarboekje met namen, mailadressen, een gymrooster is binnenkort te 

vinden bij de documenten.  

-Als u geen berichten van MijnSchool ontvangt dan kan het zijn dat de 

berichten in de Spam-mailbox terecht zijn gekomen. 

 

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.(dir@kisveldvco.nl) 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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