Kisveldnieuws
4 november 2020

www.kisveldvco.nl

Informatie
De meeste informatie over de school komt via MijnSchool bij u terecht. We zijn van mening
dat dat een prima manier is om zaken met u te delen. Zaken die ook voor ‘niet-ouders’
interessant kunnen zijn delen we via ons Instagramaccount (basisschoolkisveld), Facebook
(profielfoto met roze beestje), Twitteraccount (@KisveldNeede) of de website
www.kisveldvco.nl.
Zo nu en dan vinden wij het verstandig om informatie te clusteren en via een nieuwsbrief met u
te delen. Nu is zo’n moment. Veel leesplezier. En als er onduidelijkheden of vragen zijn….
Stuur gerust via MijnSchool een bericht aan 1 van de teamleden.

Kisveld en Corona
Wederom een compliment aan alle ouders.

Wat houdt een ieder zich in èn rond de school

prima aan de Coronaregels.
Als school doen we ook ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet
onnodig veel volwassenen in de school, de meeste oudergesprekken via een telefoongesprek of
online, onderling afstand houden etc.
*Zoals in heel Nederland zijn er ook in Neede mensen die Corona hebben (gehad). En dat is
vooral voor die personen en hun naasten erg vervelend.
Als school krijgen wij daar ook mee te maken. Indien u als ouder van school getest moet
worden dan verwachten we dat u ons wel informeert. Ook horen we dan graag de uitslag.
Negatief? Dan is uw kind van harte welkom! Positief? Dan moet uw kind samen met de
gezinsleden in quarantaine. Indien nodig zullen we bij een positieve uitslag (ouder of teamlid)
bekijken met wie het nieuws gedeeld moet worden. U kunt er van op aan dat we heel zorgvuldig
met alle informatie omgaan en dat we nooit zomaar met ‘namen en rugnummers’ gaan strooien.
*De lokalen worden goed geventileerd. Alle dagen staan er ramen en deuren open. En als er
geen kinderen in de klas zijn laten we alles nog extra luchten. We proberen wel verstandig met
het ventileren om te gaan. Het kan niet zo zijn dat kinderen verkleumd in de klas zitten
doordat er te veel ramen open staan. Begin december wordt er door VCO een meting
uitgevoerd. Er wordt dan bekeken of de ventilatie in ons gebouw voor elkaar is, of dat er extra
maatregelen getroffen moeten worden. Want het schoolgebouw moet voor teamleden en
leerlingen een veilige en gezonde werkplek zijn.

Houtproject.
De fantasiedieren die door de leerlingen van Kisveld zijn gemaakt staan nog een tijdje in
Natuurpark Kronenkamp. Vrij toegankelijk, dus ga gerust even kijken!

BeweegWijs.
Sinds de herfstvakantie hebben de leerlingen geen BeweegWijs meer gehad. De reden: juf Kim
heeft een andere baan en er is nog geen opvolger (m/v) voor haar gevonden. De mensen van
BeweegWijs doen hun uiterste best om voor het eind van 2020 een nieuwe BeweegWijs juf of
meester te benoemen. Zodra we weten wie dat is zullen we dit delen.

Zuivel en fruit
Vanaf november doen we mee met het Schoolzuivel en Schoolfruit project. Meer info vindt u
aan het eind van deze nieuwsbrief.

Kleuterplein
In de herfstvakantie heeft IDVerde (voorheen BTL Hengelo) het kleuterplein verfraaid. Het
gras op de duikers is al zichtbaar en de heesters en planten hebben al goed wat regen kunnen
opnemen. Kinderen mogen al spelen op vrijwel het gehele kleuterplein, het enige stukje dat nog
verboden gebied is is het dak van de duiker. We willen graag het gras nog wat meer kans
geven.
We hebben deze aanpassing van het plein kunnen doen dankzij de ‘groene pleinen subsidie’ van
de provincie Gelderland, een bijdrage van onze eigen ouderraad en bijdrage van school (oud
papier&kleding-containers).

Er zijn nog een aantal stoeptegels over. Indien u deze kunt gebruiken… u mag ze gratis komen
ophalen.
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Beste ouders,
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis twee keer per week
Schoolmelk aangeboden! De school is namelijk ingeloot om komend schooljaar
Schoolmelk te ontvangen.
Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen
aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende
drankjes, dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door
FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In het
o
o
o
o

kort houdt Schoolmelk het volgende in:
Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.
20 weken, 2 dagen per week.
Zuivel beschikbaar voor elk kind.
Aanleren van gezonde eetgewoontes.

Wat kunt u verwachten?
Sowieso op dinsdag en woensdag zal er Schoolmelk worden aangeboden! Als er zuivel
overblijft bieden we dat op donderdag en vrijdag ook nog aan.
Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken
halfvolle melk/karnemelk zijn. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. (alleen
kinderen met een koemelkallergie kunnen van ons een alternatief krijgen)

Zie hieronder voor een overzicht:
Week start
2-Nov
9-Nov
16-Nov
23-Nov
30-Nov
7-Dec
14-Dec
21-Dec
28-Dec
4-Jan
11-Jan
18-Jan
25-Jan
1-Feb
8-Feb
15-Feb
1-Mar
8-Mar
15-Mar
22-Mar
29-Mar

Product
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Yoghurt
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Vakantie
Vakantie
Yoghurt
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Yoghurt
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Yoghurt
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk
Melk + Karnemelk

5-Apr

Yoghurt

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van
FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school
wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders.
Afgelopen jaar zijn we gestopt met de
abonnementen om juist alle kinderen op school van
zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus
aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo
kunnen alle kinderen meedoen.
De pilot wordt gefinancierd door FrieslandCampina
en de Europese Unie. Er zijn voor de school en
ouders géén kosten verbonden aan de pilot.

Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op basisschool Kisveld
De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden:
dinsdag, woensdag en donderdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier ‘Gebr. Van Aarle’.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders
via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders
géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966

