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Kisveld nieuws
Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief!

Voorwoord
Schoolontwikkeling

De afgelopen weken is er in het speelplein een dierentuin ontstaan! De groep 1 t/m 3
hebben spelenderwijs hier leren lezen en schrijven. De aanpak ‘Zin in lezen’ die we
hierbij gebruiken is een manier waarop betekenisvol lees- en schrijfonderwijs gegeven wordt. De lees- en schrijfactiviteiten worden verbonden aan spel, spelscripts en
de verhalen en vragen van kinderen. Dit allemaal binnen het thema dieren. De nadruk
hierbij ligt op het lezen en schrijven met elkaar, in de groep én samen met de leerkracht.

Winnaar wedstrijd
“bouwblokjes
in de pot”
Het aantal legoblokjes is geraden! De afgelopen weken hebben ouders en alle kinderen van de school
mogen raden hoeveel bouwblokjes er in de pot zaten.
Jan Teun uit groep 7 heeft het precieze aantal zelfs
geraden! Het waren 350 blokjes. Gefeliciteerd Jan
Teun!
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Schoolbezoek

Op dinsdag 10 oktober komen een aantal medewerkers van VCO
bij Kisveld op bezoek. Tijdens dit VCO-schoolbezoek gaan we
samen op zoek naar de krachten, successen en ontwikkelkansen die zich op Kisveld voordoen. Er wordt gewerkt vanuit de
expertise en successen die al op school aanwezig zijn. Op een
waarderende manier samen kijken zorgt voor een positieve
insteek, beweging en energie bij de ontwikkelingen binnen VCO
en Kisveld.

Ter herinnering
•

Van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober zijn alle
leerlingen vrij vanwege de herfstvakantie.

•

Op 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 bent u van harte welkom voor het info-uurtje. Dit
uur zal in het teken staan van het leerplein en de Kinderboekenweek. Meer informatie hierover volgt nog.

Opening
Kinderboekenweek

Ook op Kisveld is de Kinderboekenweek officieel geopend. De
kinderen mochten verkleed op school komen en via de rode
loper Gi-Ga-Groen-Kisveld naar binnen. Heel veel kinderen
hadden een voorwerp meegenomen. We zagen vlinders,
schelpen en zelfs een echt paard. In de groepen wordt deze
week een voorleeswinnaar per groep gekozen en volgende
week vrijdag sluiten we met een voorleeswedstrijd de Kinderboekenweek af.
Ook de pers was bij deze opening aanwezig. Kijkt u eens naar
dit leuke verslag: https://
www.nieuwsuitberkelland.nl/2022/10/feestelijke-openingkinderboekenweek-kisveld/

Dag van de Leraar

Afgelopen woensdag was het De Dag van de Leraar.
De Dag van de Leraar, is een speciale dag om waardering voor leerkrachten te tonen.
De dag wordt gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd op 5 oktober.
Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor
het onderwijs als belangrijke factor in de maatschappij.
Deze dag is volgens traditie ook de studiedag vanuit VCO, zo ook afgelopen woensdag.
In de ochtend zaten we samen met het team van Kisveld en op den Akker bij ons op
school en volgden we een professionaliseringsochtend over EDI. EDI is een manier om
effectief instructie te geven. Vervolgens verplaatsen we ons naar Enschede voor een
lekkere lunch, een omdenk-show, een workshop in expertgroepen en een muziekbingo. Een geslaagde dag, waar we een mix hebben gehad van inhoudelijk informatie
delen en opdoen en ontspannen met elkaar plezier beleven. Een fijne dag om energie
van te krijgen.

Oud papier

Op vrijdag 14 oktober staat de papier-container weer bij school.

Pleinwerkzaamheden

Op zaterdag 29 oktober staat een ochtend gepland voor diverse
pleinwerkzaamheden. Heeft u twee rechterhanden? Alle hulp is
van harte welkom! U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn
School. Bij het agendapunt kunt u zich
hiervoor opgeven.
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Terugblik Needse
sportdag

Groep 5/6 en groep 7/8 Hebben vorige week een sportieve dag
gehad. Met alle andere scholen uit Neede hebben de kinderen
o.a. kunnen zwemmen, klimmen, trefballen en touwtrekken.
Samen met de juffen en stagiaires was het een geslaagde dag.

Voorstellen GGD jeugdgezondheid Neede

Een aantal teamleden van de GGD jeugdgezondheid Neede, die
aan onze school zijn verbonden, stellen zich in de bijlage aan u
voor. Het kan zijn dat u één van hen tegenkomt in onze school.

Iedereen heeft talent

Op zondag 9 oktober komt poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek naar Neede voor een superleuke, interactieve voorstelling voor alle kinderen. Ook ouders en grootouders zijn welkom!
Het is een voorstelling met goocheltrucs en buikspreekacts. Het
leuke van deze show is dat kinderen mogen meehelpen in het
doen slagen van trucs.
Matthijs Vlaardingerbroek speelt deze voorstelling tientallen
keren per jaar door het hele land. En nu komt hij naar Neede op
zondag 9 oktober in de Grote Kerk, Kerkplein 1 Neede, op uitnodiging van het JA-team PKN-Neede. De voorstelling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Wel
wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten.
Aan de hand van allerlei goocheltrucs, waar meerdere kinderen
aan mee mogen helpen, ontdekken
kinderen dat talenten groeien, als
je hiermee gaat oefenen. Of het nu
om turnen, tekenen, voetballen of
lezen gaat, als je oefent met je
talent, gaat dit altijd groeien.
De voorstelling' Iedereen heeft
talent ' is zowel geschikt voor onderbouw en bovenbouw van de
basisschool. Ook groep 8 vindt deze voorstelling erg leuk!

Sjors Sportief/Creatief

Binnenkort worden de Sjors Sportief/Creatief boekjes weer
uitgedeeld aan alle oudste kinderen.
In dit boekje staan sportieve en creatieve
workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met
één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op
het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.

BlitzKids—Glow in the
dark disco

Op vrijdag 14 oktober is er vanaf 18.30 uur een Glow in the dark
disco in zwembad Optisport 't Spilbroek. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.

Terugblik koffie-inloop

Vorige week woensdag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er
opnieuw een tafel vol mensen was. Onder
het genot van een kopje koffie of thee
was er even tijd om gezellig bij te praten.
De volgende koffie-inloop vindt plaats op
woensdagmorgen 2 november, van 8.15 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Terugblik koffie-inloop
buren

Vorige week dinsdag was de koffie-inloop voor onze buren. Het
was leuk dat er een tafel vol mensen was! Onder het genot van
een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten.
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Gevonden voorwerpen

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden.
De spullen kunnen opgehaald worden bij Ronny. Graag binnen
twee weken, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren.

Bijlagen

U vindt onder Documenten op Mijn School de volgende bijlagen:

• Voorstellen Team GGD

jeugdgezondheid

Neede

• Persbericht Sjors Sportief
• Glow in the Dark disco

