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Agenda: 

27-11   Pietenochtend 

05-12   Sinterklaas en 

zijn zwarte Pieten te 

gast op Kisveld. Vanaf 

10:30 uur zijn de 

groepen 1 t/m 4 vrij. 

10-12  19:00-20:30 

Schoonmaak&poetsavond 

18-12   avond: 

Kerstviering in de PKN 

kerk van Neede 

20-12   Alle leerlingen 

zijn om 12:00 uur vrij.  

23-12-2019 t/m 03-01-

2020 Kerstvakantie! 

 

 

 

 

 

 

  

Kisveldnieuws 
Het Kisveldnieuws verschijnt niet regelmatig; dat is mij de afgelopen weken al 

een paar keer ter ore gekomen. En de oplettende lezer heeft natuurlijk 

helemaal gelijk. We zijn aan het bekijken of een 2-wekelijkse nieuwsbrief nog 

wel zoveel ‘nieuws’ te melden heeft. Sinds een tijdje weten we (teamleden van 

Kisveld) MijnSchool steeds meer en beter in te zetten voor allerlei ‘nieuws-

zaken’. Soms voor de hele school, dan weer voor een specifieke groep ouders.  

Waarom dan nog een Kisveldnieuws aanhouden? Moeten we niet iets anders. Er 

heeft zich spontaan al iemand gemeld om hier met mij over na te denken. Tot 

het moment van een ‘Kisveldnieuws 2.0’, of zoiets,  proberen we tenminste 1 

nieuwsbrief per maand te maken. Daarnaast blijven we alle ouders van Kisveld 

natuurlijk via MijnSchool voorzien van veel foto’s van activiteiten, agenda-

items en ‘snel&kort berichten’.  

 

Welkom Janne en Liz 
In de onderbouw is Liz op dinsdag en woensdag de nieuwe stagiaire, in groep 

5/6 is Janne op die dagen aan het helpen. We zeggen ‘welkom’ tegen beide 

meiden en binnenkort stellen zij zich even aan u voor. 

 

PieterJan afwezig 
I.v.m. zorgverlof is PieterJan afwezig t/m 20 december. De vervanging is 

hiervoor geregeld. In de maand december staat Kirsten ‘gewoon’ op maandag 

voor groep 7/8, op dinsdag&woensdag juf Kyra en op donderdag&vrijdag juf 

Ellen. De ouders van groep 7/8 worden natuurlijk als 1e geïnformeerd indien er 

nieuws over PieterJan is. 

 
Sinterklaas en de onderbouw 
Sinterklaas en zijn 2 Pieten, 

Komen ook van de kunsten van de groepen 1 t/m 4 genieten. 

Alle kinderen blijven op het plein, 

Tot het moment dat onze gasten er zijn. 

De vele indrukken sinds intocht en het grote feest, 

Zorgen ervoor dat het voor hen om 10:30 uur mooi is geweest. 

Dus op donderdag 5 december zijn de groepen 1 t/m 4 om 10:30 uur vrij, 

De kinderen uit de bovenbouw blijven tot 14:30 uur aan onze zij. 

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 17 

december 2019. 

 

 Schoonmaakavond 

De schoonmaakavond van november is vanwege omstandigheden uitgesteld. We 

gaan nu op dinsdagavond 10 december, tussen 19:00 uur & 20:30 uur, 

poetsen&opruimen. De ouders die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen ook 

via MijnSchool nog een berichtje. Niet opgegeven maar wel helpen? Van harte 

welkom!! Namens het team zijn Marije en Ellen op 10-12 ook aanwezig. 

 

 

 
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. De levering is op dinsdagochtend. Alle kinderen krijgen dan ook op 

dinsdag, woensdag en donderdag fruit of groente aangeboden. (voorafgaand 

aan de kleine ochtendpauze) 

 

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

  
 

Vanuit de or 
De brief ‘ouderbijdrage’ is te vinden bij de documenten van MijnSchool. Goed 

om te merken dat er al ouders zijn die de bijdrage voor o.a. Sint, Kerst, Pasen 

en schoolreis hebben overgemaakt. De or heeft ook een eigen mailadres: 

or@kisveldvco.nl  

 

Vanuit de klaarovers: 
Ook als de lantaarnpalen niet aan zijn is het soms verstandig om de 

fietslampen wel aan te doen. Dus… goed na voor je met de fiets op pad gaat. 

#veiligheid 

 
 

mailto:mr@kisveldvco.nl
mailto:or@kisveldvco.nl


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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