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Kisveld nieuws
Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief!

Voorwoord
Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar wordt er van de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Van deze vrijwillige
bijdrage worden de activiteiten en andere zaken betaald die door de Rijksoverheid
niet gesubsidieerd worden. Een paar vaste activiteiten waar de OR een bijdrage voor
vraagt zijn bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Voor het schoolreisje vragen we ook een bijdrage per kind. Zo kunnen we er een leuke
dag van maken. De kosten daarvan ziet u in de bijlage op Mijn School onder Documenten.
Daarnaast maakt de ouderraad soms de aanschaf van extra hulpmiddelen mogelijk
die op school zeer gewenst zijn, maar normaal niet gerealiseerd kunnen worden. Hebt
u al een automatische incasso ingevuld, dan hoeft u niets meer te doen en zal het
bedrag rond 1 oktober van uw rekening worden afgeschreven.

Ouderhulpformulier

Als school zijn er soms activiteiten waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken.
Daarom willen wij u vragen om een ouderhulpformulier in te vullen. Daarop kunt u
aankruisen met welke activiteit(en) u (of iemand anders) dit schooljaar zou willen
helpen.
Dit formulier is digitaal in te vullen via deze link.
Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord op Mijn School. Het kan soms voorkomen dat niet alle ouders nodig zijn voor een activiteit. Hopelijk kunnen we samen u,
weer leuke activiteiten doen met de kinderen.
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Inloop groep 1-2

Elke donderdag is er in groep 1-2 inloop. Van 8.15-8.30 uur mogen de ouders/verzorgers meespelen met de kinderen in de
klas. De andere dagen is het de bedoeling dat er bij de voor- of
klasdeur afscheid wordt genomen van de kinderen. Juf Annemiek of juf Margriet heet de kinderen dan welkom in de klas.

Kraanwaterdag

Woensdag 28 september 2022 organiseren de Nederlandse
drinkwaterbedrijven gezamenlijk Nationale Kraanwaterdag.
Kisveld doet hier ook aan mee. Op deze dag wordt er aandacht
besteed aan kraanwater als bijzondere dorstlesser. Aan de
hand van een korte aantrekkelijke les ontdekken kinderen van
groep 1 t/m 8 waarom kraanwater een gezonde en duurzame
keuze is.

Muziekles

Op vrijdag 30 september is er weer een muziekles van meneer
Fernando Soto in alle groepen.

Uitnodiging koffie-inloop

Op dinsdag 4 oktober is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop
in de koffiekamer van Kisveld. Hiervoor bent u allemaal van
harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om
elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten.

Ter herinnering
Burendag

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje
Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt 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 op Kisveld willen we graag goed contact onderhouden met
de buren. Immers een goede buur....
Wij hebben onze buren uitgenodigd voor een gezellige koffieinloop op woensdag 28 september tussen 10 en 11 uur. Zij zijn
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Sportdag 29 september

Donderdag 29 september is de jaarlijkse Needse sportdag.
Groep 5 t/m 8 doen mee met alle andere scholen uit Neede aan
verschillende sportieve activiteiten. Voor groep 5/6 is de sportdag op het veld van Sportclub Neede. Deze kinderen worden
die dag in sportieve kleren gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Juf Marjo, juf Margriet en juf Mirthe lopen met de kinderen naar het sportveld en zullen de groepen begeleiden. Om
14.30 uur zijn ze weer terug op school.
Groep 7/8 wordt om 8.30 uur op de fiets bij Sportpark Optisport
’t Spilbroek verwacht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
beachveld, de gymzaal & het zwemgedeelte. Dus sportieve kleding aan en zwemkleding mee!
Bij het Sportpark zullen juf Lyan en juf Lisan de kinderen opwachten. Voor groep 7/8 is het sportieve gedeelte om 13.15 uur
afgelopen. Juf Lyan verzorgt tot 14.30 uur voor het verdere programma. Meer informatie kunt u hierover in het weekbericht
van de groep lezen.

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

Gi-ga-groen Kinderboekenweek 2022

Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je samen
ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt
doen om haar te beschermen. De natuur is vaak een bron van
inspiratie voor kinderboeken.

Dieren hebben niet alleen een hoge aaibaarheidsfactor – daarom zijn ze ook zo fijn als knuffel- ze zijn ook erg geschikt om
emoties te laten zien die voor peuters en kleuters herkenbaar
zijn. Sommige dierenvriendjes in prentenboeken groeien uit tot
bekende karakters die je overal tegenkomt, als speelgoed, op
behang, op kinderkleertjes, op televisie of in een musical.
Een perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles
wat de natuur te bieden heeft. Op donderdag 6 oktober start de
Kinderboekenweek óók op Kisveld. Die dag mogen de kinderen
verkleed op school komen, natuurlijk wel passend binnen het
thema Gi-Ga-Groen! Ook vragen we de kinderen iets mee te
nemen wat bij dit thema past. De leerkrachten zullen hier in de
klas nog verder aandacht aan besteden.
Ter afsluiting zal er op vrijdag 14 oktober een voorleeswedstrijd
worden gehouden en donderdag 13 oktober is er gelegenheid
om met uw kind te kijken wat we allemaal gedaan hebben binnen het thema van de afgelopen weken. Meer informatie zal
hierover in de groepsberichten komen te staan.
- lees verder op blz. 3 -
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Info-uurtje

Op donderdag 13 oktober kunt u niet alleen in de middag van
14.00-14.30 uur een kijkje nemen in de klas, maar ook 's avonds
(van 19.30—20.30 uur) bent u van harte welkom voor het infouurtje. Dit uur zal in het teken staan van het leerplein en de
Kinderboekenweek. Meer informatie hierover volgt nog.

Oud papier

Op vrijdag 14 oktober staat de papiercontainer weer bij school.

Leerplein

Dit schooljaar zijn we op Kisveld gestart met een andere groepsindeling. We werken naast de 3 combinatie groepen met een leerplein. Elke ochtend is het leerplein open. Het team beslist samen welke leerlingen en/of groepen op het leerplein werken. Op dit
moment maakt groep 5 structureel van 9.00 tot 11.30 uur gebruik van het leerplein. Het leerplein is volop in ontwikkeling. We werken in blokken, het eerste blok is tot aan de herfstvakantie. Voor de herfstvakantie evalueren we de eerste periode op het leerplein en beslissen we welke groep en/of kinderen op het leerplein gaan werken na de herfstvakantie. We merken dat de leerlingen
het prettig ervaren, extra uitleg voor iets dat je lastig vindt, of extra uitdaging als je al veel kunt, en je juist moet leren om iets
nieuws te leren. Daarnaast ontstaat er een mooie samenwerking. Een oudere leerling die moeite heeft met lezen, kan prima
schrijfletters herhalen met een leerling uit groep 3. Of als je het lastig vindt om zelfstandig te werken, als juf instructie geeft aan de
andere groep, kun je werken op de stilwerk plekken op het leerplein. Juf Marjo en Juf Marije werken afwisselend op het leerplein.

Vertrouwenspersoon

Op elke basisschool is een vertrouwenspersoon. Degene is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij ongewenst gedrag. De
vertrouwenspersoon vangt het kind of de ouder op en biedt ondersteuning bij het oplossen van de klacht. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij vervolgstappen. De vertrouwenspersoon lost niet iets op in de bemiddeling, maar adviseert
bij vervolgstappen. Interne vervolgstappen kunnen zijn om het neer te leggen bij de directie of het schoolbestuur, extern kan dit
zijn om het neer te leggen bij bv. klachtencommissie of vertrouwenspersoon van VCO. Dit schooljaar is Marije Roosenboom de vertrouwenspersoon op Kisveld. Ze gaat hier een cursus voor volgen.

Buitenspeelmateriaal

Meneer Jaimie heeft op Kisveld de kast van het buitenspeelmateriaal opgeruimd. Alles staat weer netjes geordend in de kast. Zo
hebben we zicht gekregen op wat er al is en waar behoefte aan is. Inmiddels is de bestelling gedaan en nieuw buitenspelmateriaal
is onderweg!

Luizencontrole

De luizenmoeders zijn dit schooljaar ook al actief geweest op Kisveld. Fijn dat deze ouders zich hiervoor inzetten. Gelukkig hebben we bij de controle géén luizen gevonden!

Pleinclub

Vanuit Beweeg Wijs wordt ook dit jaar weer de pleinclub georganiseerd in Neede. Daarnaast is er weer ruimte beschikbaar voor
nieuwe kinderen om deel te nemen aan deze pleinclub. Via de pleinclub kunnen kinderen kennismaken met nieuwe sport- en spelactiviteiten. In de bijlage is een informatiebrief toegevoegd. Ik zou willen vragen of deze informatiebrief met jullie nieuwsbrieven
meegestuurd kunnen worden zodat we de pleinclub weer on der de aandacht kunnen gaan brengen en kinderen kennis kunnen
laten maken met nieuwe sport- en spelactiviteiten.

Oud ijzer

Op het schoolplein staat een container voor oud ijzer. Hebt u
oud ijzer of weet u iemand die oud ijzer kwijt wil, lever het dan
in op school. De komende week staat de container er nog. (Let
op: ALLEEN OUD IJZER)

Terugblik peuterinstuif

Afgelopen dinsdag was de eerste peuterinstuif van dit schooljaar. Dit keer waren er 3 peuters bij ons op bezoek. Samen met
hun moeder hebben de peuters een deel van de ochtend meegezongen, gespeeld en gedanst. Het was een gezellige morgen!
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MR Kisveld

Na het tellen van de stemmen is Wendy Bekkink gekozen als
nieuw MR lid. We bedankt Lisanne Alink voor het beschikbaar
stellen. En we bedanken alle ouders die hun stem uitgebracht
hebben. De MR voor schooljaar 2022-2023 bestaat uit Jessica
Rambach (moeder van Luuk en Lise) en Wendy Bekkink (moeder
van Sam). Namens het personeel nemen Annemiek Ooms en
Marije Roosenboom deel aan de MR. We hebben een nieuw
mailadres waarop u ons kunt bereiken: mr-kisveld@vcooostnederland.nl. Op dit moment zijn we bezig met het vullen
van de jaarplanning, het volgen van een MR cursus, communicatie met de GMR en zo werken we samen aan de toekomst van
Kisveld. Mocht u als ouder vragen voor de MR hebben, spreek
een van ons aan, of mail ons gerust.

Informatie voor groep 8
(ZoneCollege)

Peter en de Wolf

Op 9 oktober kunnen kinderen (8-10 jaar) op een leuke ongedwongen speelse manier kennis met zowel de taal van de
streek als ook met klassieke muziek tijdens de opvoering van
Peter en de Wolf. Voor aanvullende informatie verwijzen wij
naar de bijlage die u kunt vinden onder Documenten op Mijn
School.

Voorstellingen Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) zijn er diverse
voorstellingen te bekijken in een aantal bibliotheken in de Achterhoek. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de
bijlage die u kunt vinden onder Documenten op Mijn School.

Het ZoneCollege heeft een aantal data vastgesteld die we hier
alvast met jullie delen:

•

23 november 2022: Doemiddag voor groep 8 van 13.3016.30 uur

•

30 november 2022: Doe-middag voor groep 8 van 13.3016.30 uur

•

20 januari 2023: Open dag van 16.00-21.00 uur

•

21 juni 2023: kennismakingsdag nieuwe leerlingen van
14.00-15.30 uur

Bijlagen

U vindt onder Documenten op Mijn School de volgende
bijlagen:

•Flyer Peter en de Wolf
•Voorstellingen Kinderboekenweek

