
Schooljaar 2022-2023 

Groep 0-1-2 
Juf Annemiek Ooms en Juf Margriet Ko-
ning  

Juf Annemiek maandag t/m donderdag  

Juf Margriet vrijdagmorgen    

 

Groep 3-4-5 
Juf Janet Nauta en Juf Judith Lammers  

Juf Janet maandag t/m woensdag  

Juf Judith donderdag en vrijdag  

 

Groep 6-7-8 
Juf Lyan: hele week  

 

Voor splitsing van de groepen en extra 
ondersteuning gedurende de ochten-
den:  

Juf Marjo Temmink en juf Marije Roo-
senboom  

Juf Marjo maandag-, dinsdag-, donder-

dag- en vrijdagmorgen  

Juf Marije: woensdagmorgen   

 

Locatieleider 

Margriet Koning: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag aanwezig  

 

Directeur 
Ineke Neerhof: flexibel aanwezig 

 

Administratie 
Mirjam Lefering: donderdag 

 

Gym/Beweeg 
Wijs 
Juf Jeanet Habers: maandagmiddag  

Meester Jamie : vrijdagmiddag  

Meester Robin Smit: dinsdagmiddag 
Beweegwijs 

 

Conciërge 
Ronnie Rupert ; dagelijks elke ochtend 
aanwezig 

 

Adresgegevens 
CBS Kisveld 

Hondelinkweg 2 

7161 HG  Neede 

0545 – 291 341  

Info@kisveldvco.nl 

Ineke Neerhof: 06-12643247 

 

 

Kisveld 

Hondelinkweg 2 

7161 HG Neede 

info@kisveldvco.nl 

www.kisveldvco.nl 
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Contact 
Margriet Koning is bereikbaar via Mijn 
School, via het schooltelefoonnummer 
(maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag) 
of het mailadres: m.koning@vco-
oostnederland.nl 

 

Ineke Neerhof is altijd te bereiken via 
Mijn School of via: het mobiele nummer 
06-12 64 32 47 of het mailadres: 
i.neerhof@vco-oostnederland.nl. 

 

De administratie is bereikbaar via Mijn 
School of via het mailadres van Mirjam 
Lefering: m.lefering@vco-
oostnederland.nl 

 

U kunt de leerkracht(en)/groepsleider(s) 
van uw kind altijd bereiken via Mijn 
School door een bericht te sturen of 
door te mailen. Natuurlijk kunt u voor of 
na schooltijd altijd binnenlopen, waarbij 
er na schooltijd de meeste gelegenheid 
is voor een gesprekje om ‘s morgens tij-
dens de inloop de aandacht zoveel mo-
gelijk te kunnen geven aan de kinderen. 

 

 

Mailadressen 
teamleden 
De leerkrachten zijn bereikbaar via Mijn 
School of via het mailadres:  

Jeanet Habers: j.habers@vco-
oostnederland.nl 

Judith Lammers: j.lammers@vco-
oostnederland.nl 

Janet Nauta: j.nauta@vco-
oostnederland.nl 

Annemiek Ooms: a.ooms@vco-
oostnederland.nl 

Marije Roosenboom: 
m.roosenboom@vco-oostnederland.nl 

Marjo Temmink: m.temmink@vco-
oostnederland.nl 

Jamie Tiebout: j.tiebout@vco-
oostnederland.nl 

Lyan de Vries: ly.devries@vco-
oostnederland.nl 

 

Overige mailadressen:  

MR: mr@kisveldvco.nl  

OR: or@kisveldvco.nl  

 

Vakanties   
2022-2023 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober ‘22  

Kerstvakantie: 26 december ‘22 t/m 6 
januari ‘23  

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 
maart  

Goede Vrijdag: 7 april  

Pasen: 10 april  

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei (incl. Ko-
ningsdag 27 april)  

Hemelvaart: 18 en 19 mei  

Pinksteren: 29 mei  

Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 
2023  

 

 
 
 
Vrije dagen/
uren 
Naast de vakanties is er nog 1 vrije dag, 
namelijk op woensdag 5 oktober. Dit is 
een VCO-studiedag van het team. Die dag 
zijn alle leerlingen vrij. 

Daarnaast zijn de leerlingen op vrijdag 21 
december  en vrijdag 7 juli vanaf 12.00 
uur vrij. 

 

Continurooster 
Maandag 8.30 - 14.30 uur  

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur  

Woensdag 8.30 - 12.30 uur  

Donderdag 8.30 - 14.30 uur  

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur (gr.0/1/2) 

Vrijdag 8.30 - 14.30 uur (gr.3-8)  

 

Kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op 
school, de leerkracht ontvangst de kin-
deren in de klas. Voor die tijd liever niet, 
zodat de leerkrachten rustig hun werk-
zaamheden in de klas kunnen doen. 

 

Ook in de pauzes van de groepen zijn er 
leerkrachten op het schoolplein. 

 

Bewegings-
onderwijs 

Het rooster voor de gymlessen vindt u op 
het Prikbord van Mijn School.  

LET OP: de kinderen alle groepen dienen 
gymschoenen te dragen in het gym/
speellokaal. Let bij aanschaf van nieuwe 
gymschoenen s.v.p. op gymschoenen met 
ruwe zolen.   

Denkt u eraan dat veel kinderen hard zijn 
gegroeid? Wij hopen dat zij na de kerst-
vakantie goed in hun gymschoenen pas-
sen. 

 

Van naam 
voorzien 
Graag zouden wij zien dat de gymkleding 
is voorzien van de naam van uw kind! Dit 
voorkomt veel verwarring na een gymles. 
Datzelfde geldt voor bekers, broodtrom-
mels en andere eigendommen die mee 
naar school gaan.  

 

School-
afspraken 
Wij zijn gericht op een positieve en dui-
delijke leer- en werkomgeving, vanuit 
een positieve benadering, met als basis 
de waarden die wij belangrijk vinden: 
open, samen en betrokken! Voor het po-
sitief beïnvloeden van gedrag is de sa-
menwerking als school en ouders met 
elkaar heel belangrijk.  
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Mijn School 
Om het contact met u snel en makkelijk 
te laten verlopen maken wij gebruik van 

‘Mijn School’. Mijn School is een 
intranet dat alleen toegankelijk is 
voor de ouders en kinderen van 

onze school. Via Mijn School houden wij 
u op de hoogte van alle nieuwtjes en 
kunt u een bericht versturen naar de 
leerkracht van uw kind(eren) en/of ande-
re teamleden. Elke vrijdagavond ont-
vangt u een weekupdate. Hierin vindt u 
nieuws uit de groep, documenten en 
tweewekelijks de nieuwsbrief.  

Als u op vrijdag geen weekupdate via de 
mail heeft ontvangen, kunt u inloggen op 
Mijn School via: 
https://05rb00.mijnschool.nl 

Wij vragen u wel, mocht u problemen 
blijven houden, dit te melden bij de ad-
ministratie zodat we kunnen uitzoeken 
waarom u geen notificatie ontvangt. Door 
in te loggen hoeft u echter niets te mis-
sen!! Mocht u een nieuw e-mailadres 
gekregen hebben, dan horen wij ook dat 
graag. Wilt u dit dan doorgeven aan de 
administratie? Het mailadres hiervoor is: 
admin.kisveld@vco-oostnederland. Ook 
overige veranderingen zoals een nieuw 
(mobiel) telefoonnummer, adreswijzi-
ging, allergieën e.d. vernemen wij graag 
via dit mailadres dan kunnen wij die wij-
ziging(en) in onze administratie doorvoe-
ren. 

 

Contactgege-
vens groepen 
In verband met aangescherpte privacy 
regelementen rondom de administratie 
van leerlingen worden er geen lijsten 
met contactgegevens meer verspreid. Wij 
wijzen u op de mogelijkheid om op Mijn 
School, via uw account (rechtsboven on-
der uw naam) onder ‘Bereikbaarheid’ en 
vervolgens ‘Privacy’, de contactgegevens 
voor elkaar open te stellen. U kunt daar-
bij een keuze maken in hoeverre u uw 
gegevens zichtbaar wilt laten zijn voor 
andere ouders. 

 

Privacy-
verklaring 
Op Mijn School kunt u alles lezen over de 
privacyverklaring en de wijze waarop wij 
omgaan met het verwerken van per-
soonsgegevens.  

Wij zijn verplicht om alle ouders een 
toestemmingsformulier te laten invullen. 
Zij kunnen dan aangeven waarvoor wij 
foto’s en ander beeldmateriaal van hun 

kind mogen gebruiken of niet. U kunt dan 
denken aan gebruik van foto’s voor de 
website, schoolgids, social media enz. 
Een link voor het (opnieuw) invullen van 
deze privacyverklaring vindt u op het 
prikbord van Mijn School of via deze link 

 

(verkeers)   
veiligheid 
Er mag op het schoolplein niet gefietst 
worden. Als kinderen en/of ouders op de 
fiets naar school komen, dan willen we 
graag dat men lopend met de fiets aan 
de hand het schoolplein opkomt en af-
gaat.  

Alle aanvullende regels vindt u op Mijn 
School.  

Wilt u deze regels ook aan uw oppas-
ouder(s)/opa's/oma's doorgeven?  

 

Veilig vervoe-
ren van kin-
deren onder 
schooltijd 
Wij willen graag veilige uitstapjes maken 
met de kinderen. Als wij ouders vragen 
om mee te rijden, willen we graag weten 
hoeveel kinderen bij u achter in de auto 
kunnen en hoeveel zitverhogers u zelf 
heeft. Kinderen boven de 1.35 meter hoe-
ven geen zitverhoger en kinderen jonger 
dan 12 jaar vervoeren we liever niet voor 
in de auto. Dit i.v.m. een airbag in de 
meeste auto's. Als er een aantal zitverho-
gers  tekortschiet, kunt u gevraagd wor-
den om een zitverhoger mee te geven 
aan uw kind.  

 

Nieuwsbrief 
Onze nieuwsbrief verschijnt om de twee 
weken. U ontvangt deze via Mijn School 
en kunt deze tevens terugvinden op onze 
website.  

 

Schoolgids 
Op de website van onze school vindt u 
binnenkort onze nieuwe schoolgids. 
"Nieuwe" ouders ontvangen deze op pa-
pier. Een verzoek voor een gedrukt 
exemplaar kunt u bij de directie indie-
nen.  

 

 

Website 
U vindt ons op www.kisveldvco.nl. Daar-
naast maken wij gebruik van Facebook. 

 

Fotomomenten 
Er worden veel foto's gemaakt tijdens 
activiteiten. Een aantal verschijnen op 
Mijn School of ontvangt u via een privé-
link. Het is niet wenselijk dat ouders 
beeldmateriaal, die ze van het beveiligde 
ouderportaal Mijn School halen, van klas
- of groepsgenoten van hun kinderen 
plaatsen op hun sociale media. Wij zijn 
hiervoor niet verantwoordelijk, ook al 
zijn de foto’s op school of opvang ge-
maakt.  

 

Allergieën 
Mocht uw kind een allergie hebben of 
zijn er wijzigingen in een bij ons bekende 
allergie, wilt u dit dan even doorgeven 
aan de leerkracht, groepsleiding of aan 
Mirjam Lefering (admin.kisveld@vco-
oostnederland.nl)? Wij zullen hier met de 
activiteiten rekening mee houden.  

 

Verjaardagen 
Op school wordt de verjaardag van de 
kinderen in de klas gevierd. Er wordt 
voor de kinderen gezongen en de kleu-
ters krijgen een feestmuts. De kinderen 
trakteren alleen hun eigen groep en hun 
eigen leerkracht(en). De kinderen krijgen 
wel een kaart mee waar de namen van 
alle meesters en juffen op staan. In 
groep 1-2 mag er ook een tekening ge-
maakt worden voor jarige ouders en 
grootouders. U kunt dit met de leer-
kracht van uw kind overleggen. Om alles 
zo gezond mogelijk te houden, juichen 
wij een gezonde traktatie (ook voor de 
meester en juffen) van harte toe. 

Het uitdelen van de uitnodigingen voor 
een verjaardagsfeestje willen wij u vra-
gen om buiten school te doen. Dit om 
teleurgestelde kinderen bij school te 
voorkomen.  
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Luizencontrole 
Na elke vakantie, op de maandag of 
woensdag, doen onze “luizenmoeders” 
een luizencontrole. Op deze manier we-
ten we of er luizen en/of neten zijn en 
kunnen we meteen met de aanpak begin-
nen om zoveel mogelijk verspreiding 
hiervan te voorkomen. Mochten er lui-
zen/neten gevonden worden, dan krijgen 
desbetreffende ouders bericht en wordt 
er na twee weken een hercontrole ge-
daan. Wilt u op de dagen van een luizen-
controle rekening houden met de haar-
dracht van uw kind(eren)? Het is zonde 
om ingewikkeld en mooi vlechtwerk uit 
elkaar te halen en teveel gel maakt de 
controle zeer lastig. Bedankt alvast voor 
uw medewerking! 

 

(Tand)arts-
bezoek 
We willen u vragen om dokters en tand-
artsbezoeken zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Mocht dit om een 
of andere reden niet lukken dan graag zo 
veel mogelijk aan het begin of eind van 
de schooldag. 

 

Omgekeerde  
10-minuten-
gesprekken 
In de eerste week van het schooljaar 
vinden de ‘startgesprekken’ plaats. Deze 
gesprekken zijn bedoeld voor ouders van 
kinderen die bij een nieuwe leerkracht in 
de groep komen. De gesprekken zijn be-
doeld om de leerlingen en wat zij in het 
nieuwe schooljaar nodig hebben goed in 
beeld te brengen. Tijdens het gesprek is 
er de gelegenheid voor ouders om de 
leerkracht in te lichten over die zaken 
die zij belangrijk vinden. Hierbij wordt 
gedacht 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 de leerkracht tijdens deze 10 minu-
ten: Wat wilt u graag dat ik weet over uw 
kind? Het doel van deze gesprekken is 
om als nieuwe leerkracht voldoende te 
weten te komen over een leerling om een 
goede start te kunnen maken in de nieu-
we groep. Ook kunt u tijdens dit gesprek 
aangeven of u het fijn vindt dat de leer-
kracht rond november op huisbezoek 
komt of dat u rond die tijd op school een 
10-minuten-gesprek heeft. Uiteraard 
bent u niet alleen tijdens deze 10- minu-
ten-gesprekken welkom om over uw kind 

te praten. Gedurende het jaar zijn er ver-
schillende vastgestelde momenten waar-
op u de leerkracht kunt ontmoeten. En 
ook tussendoor is er altijd gelegenheid 
om een afspraak te maken of om even 
langs te komen om uw ervaringen te de-
len met de leerkracht van uw kind. 

Groepsinfor-
matieavond 

In de derde week van het schooljaar 
houden wij een groepsinformatieavond. 
Tijdens de groepsinformatieavond geeft/
geven de leerkracht(en) van uw kind
(eren) een algemene uitleg van de gang 
van zaken aan de ou-ders/verzorgers van 
deze groep. Denkt u dan bijvoorbeeld 
aan de dagindeling, de lesmethodes en 
de gedragsverwachtingen. U kunt hierbij 
natuurlijk al uw vragen stellen; van harte 
welkom!! 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan 
bent u altijd van harte welkom! Wij wen-
sen u en uw kind(eren) een schitterend 
schooljaar toe!  

Hartelijke groet!  

Team Kisveld 
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