
               Kisveldnieuws 

28 oktober 2019                                                             www.kisveldvco.nl  

  

Agenda: 

28-10   

ouderraadsvergadering 

30-10   bijeenkomst: 

‘groep 8 aan de macht’ 

06-11   landelijke 

stakingsdag in het 

onderwijs. Leerlingen zijn 

vrij 

07-11   Nationaal 

Schoolontbijt/lunch 

27-11   Pietenochtend 

05-12   Sinterklaas en 

zijn zwarte Pieten te 

gast op Kisveld 

18-12   avond: 

Kerstviering in de PKN 

kerk van Neede 

 

 

 

 

 

 

Welkom 1 
We zeggen ‘welkom’ tegen Thymen. Thymen is begonnen in de kleutergroep. 

We wensen hem, zijn ouders en broertje een heel fijne Kisveldtijd! 

 
Welkom 2 
We zeggen ‘welkom’ tegen Sem. Via zijn grote broer kende hij ons al wel een 

beetje, nu mag hij ook fijn spelen en werken in groep 1/2. Sem, welkom! 

 

PieterJan afwezig 
I.v.m. zorgverlof is PieterJan afwezig t/m 8 november. De vervanging is 

hiervoor geregeld. Op di&woe staat juf Kyra voor de groep en op do&vrij juf 

Gerda. Kirsten is er natuurlijk gewoon op maandag.  

 
‘Groep 8 aan de macht’ 
Op woensdag 30 oktober gaat groep 8 met juf Ellen en Brenda (ouder) naar 

het gemeentehuis in Borculo. De gemeente Berkelland laat de kinderen op een 

leuke manier kennis maken met het werk van de gemeente. Tevens wordt hen 

iets bijgebracht over democratie, politiek, verkiezingen en de thema’s 

‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’. In verschillende workshops komen deze 

onderwerpen aan bod. Groep 8 vertrekt om 08:40 uur en is rond 13:00 uur 

weer terug. (ouders zijn hier via MijnSchool al over geïnformeerd)  

 

Vraag van Annemiek 
Aan het eind van vorig schooljaar hebben veel ouders geholpen bij het 

schoonmaken van materiaal. Heel fijn! Een deel vd ouders heeft de spullen mee 

naar huis genomen om het daar schoon te maken. Nu missen er nog enkele 

zaken; is er wellicht per ongeluk een puzzel of spel bij iemand thuis blijven 

liggen? 

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 11 

november 2019. 

 

 
Rookvrije generatie 
Ook wij hebben sinds een tijdje bovenstaande sticker op het raam bij de 

ingang hangen.  Roken was al verboden in ons gebouw en op ons plein, maar 

d.m.v. deze sticker ondersteunen we de campagne van de overheid (in het 

geval van deze sticker.. de Achterhoekse gemeentes) om de plekken waar 

kinderen te komen rookvrij te maken en houden. 

 

07 november 
We hebben ons aangemeld bij het Nationaal Schoolontbijt. We hebben nog 

niet duidelijk of we met de producten vh Nationaal Schoolontbijt gaan 

ontbijten of lunchen. Zodra we daar duidelijkheid over hebben staat het in 

MijnSchool. 

 
Schoolfruit 
Van 12 november t/m 17 april nemen we deel aan het Schoolfruitprogramma 

van de EU. Elke week krijgen alle kinderen 3 verschillende fruit- of groente 

soorten. Zodra bekend is welke soorten dit zijn en wat de exacte 

leverdag/tijd zal zijn zullen we dit communiceren. Er kan dan rekening mee 

worden gehouden bij het vullen van de broodtrommels.  

 

Vanuit de mr 
De 1e vergadering hebben we achter de rug. Naast een kennismaking is er 

vooral ook gekeken naar een jaarplanning en actuele zaken. Wilt u in contact 

komen met de mr? De mr heeft een eigen mailadres: mr@kisveldvco.nl  

 
 

 

 

mailto:mr@kisveldvco.nl


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 week 

kan het ook nog! Juf Moniek inventariseert het hulpaanbod en wat fijn dat we 

velen van u mogen benaderen voor incidentele klussen/hulp.   

 

Ouderraad 
Binnenkort vindt u in MijnSchool (bij de documenten) de brief ‘ouderbijdrage’.  

Zoals u weet is het bedrag opgebouwd uit 2 delen; een deel voor het 

schoolreisje en een deel voor ‘activiteiten’. (oa. Sint, Kerst, avond4daagse) 

 

 

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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Het Segnocollectief start in de eerste week van november weer met muzieklessen voor de kinderen 
van groep 4 en 5  van de basisschool, de Oriëntatie cursus. 
Tijdens deze cursus van 15 lessen gaan de kinderen samen aan de slag met het maken van muziek 
en alles wat daar bij komt kijken, ook zullen de kinderen kennis maken met diverse instrumenten. 
In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen leerlingen 3 lessen te volgen op een instrument naar 
keuze. Indien mogelijk krijgt de leerling een instrument mee naar huis om te oefenen. 

De Oriëntatie cursus wordt op maandag en vrijdag gegeven door Dorien Jansen Venneboer. 
  
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan 
dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument 
draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert concentratie, discipline en 
doorzettingsvermogen. Bij het samen muziek maken leert uw kind ook rekening te houden met 

anderen en wordt de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden gestimuleerd. 
In de hersenen van uw kind gebeurt van alles als hij/zij creatief bezig is. Op jonge leeftijd worden 
er verbindingen gemaakt in de hersenen die je heel je leven nodig hebt. Door actief met muziek 
bezig te zijn neemt de corpus callosum in volume toe, dit is de verbinding tussen linker en rechter 
hersenhelft. Hierdoor kunnen beide hersenhelften beter met elkaar samenwerken, hier heb je je 
leven lang profijt van. 
U kunt uw kind tot 1 november aanmelden voor de oriëntatielessen op deze website: 

www.segnocollectief.nl  
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Dorien Jansen Venneboer: dorien.jansen.venneboer@segnocollectief.nl, tel. 06-12668067. 
  
Het tarief voor dit jaar is € 120,00. Dit is inclusief het lesmateriaal en een klokkenspel (in 
bruikleen) en kan maandelijks via automatische incasso worden betaald. 

Hieronder het rooster: 
Het rooster is een concept rooster, deze wordt na de herfstvakantie (uiterlijk 1 november) 
definitief. Het definitieve rooster wordt ingevuld aan de hand van het aantal aanmeldingen per 

plaats. 
Maandags: 
Borculo (15.00 – 15.45) 

Neede, Eibergen of eventueel Haarlo (tussen 16 en 17u) 
Rietmolen (17.15 – 18.00) 
Vrijdags: 
Ruurlo (15.45 – 16.30) 
Beltrum, Haarlo of Eibergen?  (tussen 16.45 – 17.45) 

 

https://www.segnocollectief.nl/uploads/docs/profielen%20docenten/Dorien_Jansen_Venneboer.pdf
http://www.segnocollectief.nl/
https://www.segnocollectief.nl/uploads/docs/profielen%20docenten/Dorien_Jansen_Venneboer.pdf
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