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Agenda: 

23-09   inspectiebezoek 

30-09   informatie avond 

in alle groepen 

02-10   start van de 

kinderboekenweek 

04-10   VCO studiedag, 

lln. vrij 

09-10   illustrator op 

school i.h.k.v. de 

kinderboekenweek 

17-10   Kisveld 

studiedag, lln. vrij 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

lessen bezocht (groep 1/2 rekenactiviteit, groep 3/4 spelling, groep 5/6 

rekenles & groep 7/8 KlasseKids) en  wordt er gesproken met directie&ib, met 

het team en met de leerlingen Birthe, Mirola, Jurre, Luuk en Lotte.  

We hebben ook een presentatie voorbereid voor de inspecteurs. In deze 

powerpoint laten Marije, PieterJan en Ellen zien wat er op Kisveld goed gaat 

op het gebied van ‘Didactisch handelen, pedagogisch klimaat, veiligheid en 

kwaliteitszorg’.   

Een klein tipje van de sluier oplichten?  Aan bod komt ook de prachtige 

uitkomst vd SuccesSpiegel. Voor de zomer hebben alle ouders vd school en de 

leerlingen van groep 7/8 de kans gekregen om deze vragenlijst in te vullen en 

we hebben inmiddels de prachtige positieve resultaten mogen ontvangen.  

Ouders geven ons gemiddeld een 7,7 en 89% van de leerlingen geven een 8, 9 

of 10 op het gebied van ‘welbevinden’. (hoe fijn voel jij je op school). 

Binnenkort bespreken we in het team de uitkomsten en vervolgstappen. 1 van 

die stappen is natuurlijk het delen van de uitkomsten met de ouders. 

 
Vanuit de mr 
Onze oproep om plaats te nemen in de mr nieuwe heeft gelukkig geresulteerd 

in de aanmelding van 2 enthousiaste en betrokken ouders.  Omdat we ook plek 

hadden voor 2 ouders hoeven er geen verkiezingen te worden uitgeschreven. 

(bij meer dan 2 aanmeldingen zouden we dat wel hebben moeten doen) 

We zijn blij dat Jessica (moeder van Luuk en Lise) en Mieke (moeder van 

Leonie en Roel) willen meedenken en meepraten binnen de 

medezeggenschapsraad. We wensen hen, samen met de teamleden Marije en 

Judith, een heel goed mr-tijd toe.   

De mr heeft een eigen mailadres: mr@kisveldvco.nl  

 
 

 

 

http://www.kisveldvco.nl/
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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 7 oktober 

2019. 

 

Ouderhulpformulier 
Wat fijn dat er al formulieren ingevuld en ingeleverd zijn. Indien u nog geen 

tijd heeft gehad om het formulier in te vullen en in te leveren, komende weken 

kan het ook nog!  Alvast dank! 

 

Soms krijgen we de vraag waarom we deze ‘ouderhulp’ nodig hebben. 
Graag leg ik dit aan u uit: 

We zijn een kleine basisschool en ons bestuur krijgt van de overheid geld om 

de school te ‘draaien’. Van salarissen tot gas/water/licht en van lesmateriaal 

tot schoonmaak … alles moet van dat potje geld worden betaald.  

Basisscholen in Nederland houden van die overheidsbijdrage vrij weinig tot 

niets over. We zijn  dan ook heel blij met de volle papiercontainer, 

batterijenton en kledingcontainer. De extraatjes kunnen we daarvan betalen. 

Verder zijn we enorm blij dat praktijkschool Maxx onze school als stageadres 

heeft ingepland. 2 leerlingen van Maxx komen, een half jaar lang, 1x per week 

enkele uren de tuin onderhouden. 

En ondanks de extra ‘potjes’, hulp van Maxx, eigen partners en or- of mr leden 

blijven er vaak nog veel hulpvragen liggen: opruim- of schoonmaakklussen,  

groot onderhoud van de tuin, vervoer naar musea, meelopen naar de Nijntjeles 

etc.   

We kunnen de extra handen goed gebruiken. En om te voorkomen dat we 

mensen vergeten die best willen helpen maar niet gevraagd worden hebben we 

het ‘ouderhulpformulier’ nieuw leven in geblazen.  

Vele handen maken licht werk. 

En als we er samen de schouders onder zetten dan houden we de speel- en 

werkomgeving van de kinderen schoon, opgeruimd en werkbaar. En kunnen we 

de kinderen ook laten leren buiten de schoolomgeving. 

 

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

staat heeft ons afgelopen periode veel punten opgeleverd. Inmiddels hebben 

we een groot deel van deze punten ingewisseld bij de ‘schoolleverancier voor 

materialen’ Heutink. De kinderen hebben nu nieuwe spullen voor de zandbak 

gekregen: 2 scheppen, 2 emmers, metselgereedschap en 4 ‘kasteelvormpjes’. 

Natuurlijk blijven we doorsparen. Dus als u lege batterijen heeft: lever ze bij 

ons in! 

 

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