
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Terugblik                      
groepsinformatie-avond 
Het was fijn dat er heel veel ouders konden komen op de informatieavond! Bedankt 
voor uw komst! Er is heel veel informatie gegeven in alle groepen. Mocht u toch nog te 
kampen hebben met vragen of onduidelijkheden, dan horen we dat graag! Geen vraag 
of opmerking is teveel… 

 

MR 
U heeft via Mijn School een document ontvangen waar twee ouders - Lisanne Alink en 
Wendy Bekkink- zich verkiesbaar stellen als ouderlid in de MR. Denkt u eraan uiterlijk 
12 juli een mail te sturen naar mr@kisveldvco.nl en uw voorkeur aan te geven? 

 

Oud papier 
Op vrijdag 16 september staat de papiercontainer weer bij school. 

 

Muziekles 
Op vrijdag 16 september is er weer een muziekles van meneer Fernando Soto in alle 
groepen. 
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Interne begeleiding op 
Kisveld 
Op Kisveld werken we met een intern begeleider. Mijn naam is 
Marije Roosenboom. Met ervaring als leerkracht regulier en 
speciaal onderwijs, locatieleider en intern begeleider, voer ik 
deze taak met plezier uit. Samen met Ineke en Margriet vormen 
wij het MT, waarin ik het deel leerlingenzorg voor mijn rekening 
neem. Vanuit onze visie Open, Betrokken en Samen werk ik sa-
men met de drie eenheid, leerling, ouders en leerkracht. Samen 
gaan we voor het belang van het kind, we staan open voor hulp 
passend bij de hulpvraag, dit kan op verschillende vlakken zijn. 
We werken samen met Samenwerkingsverband IJssel/Berkel 
voor vragen in het primair onderwijs, en samenwerkingsver-
band Slinge/Berkel voor de overgang naar het voortgezet on-
derwijs. Ook draag ik bij aan het vormgeven van onderwijskwa-
liteit. We zijn eind vorig jaar gestart met het traject Goed wor-
den, goed blijven en hebben de eerste twee teambijeenkom-
sten gehad. Na de herfstvakantie volgt er een info-uurtje waar-
bij we dit graag toelichten, zodat u als ouders kunt zien welke 
stappen we op onderwijskundig gebied zetten. Het leerplein is 
hier een voorbeeld van.  

Heeft u vragen of het gebied van hulp voor uw kind, dan is de 
eerste stap om dit bij de leerkracht aan te geven. Een volgende 
stap kan zijn om de intern begeleider in te zetten. Heeft u een 
andere vraag dan ben ik op maandag de hele dag, en woens-
dagmiddag ambulant. Mailen kan altijd: m.roosenboom@vco-
oostnederland.nl 

Kinderraad 
Op onze school draait het om de kinderen. Veel zaken worden 
door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en 
beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten 
wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er ver-
volgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op 
de ideeën die het team en ouders lanceren hebben kinderen 
vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote 
denkkracht en bruisen vaak van de ideeën! De kinderen ervaren 
dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de or-
ganisatie horen. In alle groepen is er door de leerkracht en 
groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in 
een vergadering waarvan Margriet Koning (locatieleider) de 
voorzitter is. De Kinderraad bestaat dit jaar uit: 

Groep 1-2: Lisanne 

Groep 3-4-5:  Elin, Bram en Skye 

Groep 6-7-8: Luuk, Lise en Lotte 

De Kinderraad is vorige week voor de eerste keer samen ge-
weest. We hebben gesproken over hoe de start van het school-
jaar is verlopen en nog veel meer zaken die we mee kunnen 
nemen en wellicht kunnen realiseren. In elke groep komt er een 
poster te hangen voor alle ideeën. Deze kunnen de vertegen-
woordigers de volgende vergadering weer meenemen. We  ver-
gaderen weer na de herfstvakantie. 

 NUMMER 2 

Even voorstellen 1 
Hoi! Ik ben Lisa Slotboom, ik ben 18 jaar en kom uit Noordijk. 
Ik ben vorige week begonnen met mijn stage op de Kisveld 
in groep 3/4/5, erg leuk! Ik doe de opleiding onderwijsassis-
tent op het Graafschap College in Groenlo. Ik ben nu begon-
nen aan mijn derde tevens laatste jaar. In mijn vrije tijd vind 
ik het heel gezellig om met mijn vrienden en vriendinnen af 
te spreken, ook familie is heel belangrijk voor mij. Ik vind 

het erg leuk om met de kinderen op de 
Kisveld te werken en ook in deze com-
bigroep omdat je veel diversiteit hebt 
en eigenlijk nooit stil zit! Ik hoop op 
een leuke tijd met uw kind(eren) op de 
Kisveld!  

Tot snel!  

Even voorstellen 2 
Dit schooljaar ben ik op de Kisveld begonnen als “gymjuf Jeanet 
“ (vakleerkracht bewegingsonderwijs) Ik ben al 37 jaar werkzaam 
in het onderwijs, in Eibergen. Eerst als groepsleerkracht en ruim 
22 jaar daarnaast als vakleerkracht. Het mooie aan dit vak is om 
kinderen steeds een stapje verder te brengen in 
hun (basis)ontwikkeling, en dat niet alleen op 
motorisch vlak. Vooral het samen plezier bele-
ven aan bewegen en sport, je eigen grens ver-
leggen met ieders eigen  capaciteit en lijf vind ik 
hierbij heel belangrijk. ”Juf, kijk eens wat ik nu 
wel kan!” hoop ik vaak te horen in de gymles.  
We hopen samen met uw kind(eren) er een leu-
ke fijne tijd in de gymzaal van te maken!  

Een sportieve groet, Jeanet Habers 

Even voorstellen 3 
Hoi! Ik ben Jamie Tiebout, 25 jaar, geboren Zeeuw en sinds 3 jaar woonachting in Borne. Als gymleer-
kracht krijg ik veel energie van momenten in de gymles waarop een leerling 
grenzen heeft verlegd in het eigen kunnen en de momenten waarop we samen 
als klas kunnen genieten en het plezier beleven in sporten en bewegen. In mijn 
eigen tijd speel ik graag een potje voetbal bij ATC'65 en sta ik regelmatig met 
een hamer, zaag of schep in de hand om wat te klussen of tuinieren. Met veel 
plezier kijk ik uit naar dit nieuwe schooljaar op Kisveld! 

Jamie Tiebout 
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Privacyverklaring 
Mocht u nog geen privacyverklaring hebben ingevuld, dan vragen 
wij u dit alsnog te doen via de link die u terugvindt op het Prik-
bord. Wij zijn verplicht deze door ouders in te laten vullen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!    

 

Nieuwe bestuurder VCO 
Sinds 1 september heeft VCO een nieuwe bestuurder: Linda Tuk-
kers. Zij gaat leiding geven aan de 14 scholen en kindcentra van 
stichting VCO Oost-Nederland (VCO).     

Linda Tukkers volgt interim directeur Hans Ver-
meulen op. Linda Tukkers is geen onbekende 
voor VCO, zij werkt al sinds 1994 bij de stichting 
en heeft op diverse scholen als directeur ge-
werkt.   

Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe 
taak!   

 

 

 

 

 

 

 

S.v.p. uw gegevens                    
controleren 
Wij willen iedereen vragen zijn/haar gegevens in Mijn School te 
controleren. Wij ontdekken dat er oude adressen en telefoon-
nummers in staan. Mocht dit ook bij u het geval zijn, wilt u de 
nieuwe gegevens dan doorgeven aan Mirjam? Haar mailadres is: 
admin.kisveld@vco-oostnederland.nl. Dan zal zij het in de leer-
lingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automa-
tisch in Mijn School actueel blijven.  

Als u problemen ondervindt met inloggen of met het ontvangen 
van de notificatiemails van Mijn School kunt u eveneens con-
tact met haar opnemen. 

 

Burendag 
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september ge-
vierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samen-
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Want goede buren doen ertoe. Dit jaar wordt Burendag 
op 24 september gevierd . 

Ook onze school wil graag goed contact 
onderhouden met de buren. Immers een 
goede buur.... Daarom nodigen wij onze  
buren uit voor een gezellige koffie-inloop 
op woensdag 28 september van 10-11  uur. 
Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging. 
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Ter herinnering 
Op woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een 
studiedag. 

Samenwerking Haaksbergen-Eibergen-Neede 
Vorig jaar tijdens het info uur en ook in het letterpalet heeft u al kunnen horen en lezen dat we vanaf dit schooljaar meer 
willen gaan samenwerken met de VCO-scholen ‘het Sterrenpalet  in Eiergen en ‘Op den Akker’ in Haaksbergen. Ineke is ook 
van deze scholen directeur.  
Deze samenwerking zijn we in de vakantie vorm gaan geven door een startactiviteit waarbij we elkaar konden leren kennen als col-
lega’s. We hebben op de warme donderdagmiddag in de zomervakantie, na een startmoment op onze eigen scholen, een gezellige 
workshop mocktails shaken gehad. Deze workshop beeldde precies uit dat wat wij voor ogen hebben met deze samenwerking. Van 
alle scholen het beste bij elkaar brengen met een geweldige uitkomst. Zo willen wij ook dit jaar op meerdere gebieden gaan uitwis-
selen en samenwerken. Om op elke school volgens onze eigen visie en organisatie de allerbeste uitkomst te geven door elkaar te 
inspireren, enthousiasmeren en op weg te helpen, waarbij ieders talent benut kan gaan worden.   
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