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Kisveld nieuws
Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief!

Voorwoord
Allergieën

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw
kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam
(admin.kisveld@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening kunnen houden
tijdens (speciale) gelegenheden.

NAW gegevens

Als u een nieuw adres heeft gekregen, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres wilt
u dit dan doorgeven aan Mirjam (admin.kisveld@vco-oostnederland.nl) Dan zal zij het
in de leerlingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automatisch in Mijn
School actueel blijven. Als u problemen ondervindt met inloggen of met het ontvangen van de notificatiemails van Mijn School kunt u eveneens contact met haar opnemen.

Groepsinformatieavond

Zoals u weet, staat op maandag 6 septmber de groepsinformatieavond gepland. Dan
brengen we u graag op de hoogte van de gang van zaken in de groep(en) van uw kind
(eren). De uitnodiging hiervoor vindt u op Mijn School onder Documenten. Daar leest u
ook de maatregelen en de tijdsindeling voor deze avond. We willen u vragen hier goed
naar te kijken en de tijdsplanning te volgen. De groepsinformatieavond wordt fysiek
op school gehouden! We wensen u alvast een fijne avond.
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THEMA

Toestemming gebruiken
beeldmateriaal

De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's
van uw kind(eren) mogen gebruiken én waarvoor we die mogen
gebruiken. (Denk hierbij o.a. aan de schoolfotograaf). De gegeven toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de toestemming is gegeven van school gaat of tot het moment dat u
daar verandering in wilt aanbrengen. Mocht u de privacyverklaring nog niet hebben ingevuld óf bent u van mening veranderd
dan kunt u uw toestemming verlenen door te klikken op deze
link. (https://forms.office.com/r/Y165Bbhyqw)
Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord van Mijn
School.

Omgekeerde 10-minutengesprekken

Op dinsdag 30 augustus beginnen we met de startgesprekken
voor alle ouders. De gesprekken zijn bedoeld om de leerlingen
en wat er voor hen nodig is samen met u goed in beeld te brengen.
Tijdens de startgesprekken is er de gelegenheid voor u om de
leerkracht in te lichten over die zaken die u belangrijk vindt.
Hierbij kunt u denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten
van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke vriendjes heeft hij/zij
en/ of de verwachtingen van u of uw kind naar de school/
leerkracht. Eigenlijk is de vraag van ons tijdens deze 10 minuten: Wat wilt u graag dat wij weten over uw kind?

Muziekles

Ter herinnering

Op woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met
een studiedag.

Nieuwsbrief Algemene
Informatie

2 en 16 september muziekles van meneer Fernando Soto in alle
groepen.

Welkom

In groep 1 verwelkomen we Dexx. Welkom op de basisschool en
heel veel plezier bij het leren en spelen!

Op Mijn School — onder Documenten — vindt u de Nieuwsbrief
Algemene Informatie. In dit document hebben wij alle schoolafspraken voor u op een rijtje gezet en deze kunt u het hele
schooljaar gebruiken.
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september
oktober
november
december
Januari
Februari
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02-09 en 16-09
30-10 en 14-10
04-11 en 18-11
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10 -02 en 24-02
10-03 en 24-03
07-04 en 21-04
12 -05 en 26-05
09-06 en 23-06
07-07 laatste voor zomervakantie

