
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Ouderhulpformulier 
Wij hebben dit onderwerp als eens eerder onder uw aandacht gebracht, maar gezien 
de respons, vragen wij nogmaals uw aandacht voor het volgende: 

Als school zijn er soms activiteiten waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen ge-
bruiken. 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 ou-
ders nodig zijn voor een activiteit. Hopelijk kunnen we samen met u, weer leuke acti-
viteiten doen met de kinderen! 

 

Luizencontrole 
Volgende week hebben wij herfstvakantie.                                                                                   
Na de herfstvakantie, op maandag 30 oktober, is er weer de luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter te 
doen en graag uw zoon zonder teveel gel naar school te sturen? Bij voorbaat dank! 

 

Wintertijd 

Zondag 30 oktober wordt de klok weer een uur verzet. Dit keer gaat de klok een uur 
achteruit. 
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Uitnodiging      
koffie-inloop 
Op maandag 31 oktober, van 8.15 – 9.15 
uur een koffie-inloop in de teamkamer 
van school. Hiervoor bent u allemaal van 
harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om 
elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten.  

 

Papiercontainer 
Op vrijdag 4 en 18 november staat de papier-
container weer bij school. 

Expressie 
Elke week krijgen de kinderen expressieles van juf Margriet. Afgelopen weken hebben de kinderen van de onderbouw hun eigen 
vis van klei vorm gegeven. De middenbouw heeft van papier maché een dier gemaakt en de bovenbouw zaagde hun eigen ab-
stracte kunstwerk. Op een procesgerichte manier stimuleren de creativiteit bij kinderen.  



 

 

Week van de Media-
wijsheid 
De Week van de Mediawijsheid is dit jaar van 4 t/m 11 novem-
ber en heeft als thema “Like en Cancel” en gaat over het stimule-
ren van sociaal gedrag online. Tijdens deze week krijgen jonge-
ren handvatten om het samen sociaal online te houden. 

In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

Week van Respect 
De Week van Respect is dit jaar van 7-13 november en wordt 
jaarlijks georganiseerd door de Respect Foundation. 

Respectvol samenleven begint bij jongeren en in deze week 
wordt er daarom aandacht besteed aan manieren waarop jon-
geren zelf kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zij zich 
thuis voelen. 

In de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 10 november a.s. doen wij weer mee aan het Na-
tionaal schoolontbijt. Op deze morgen gaan de kinderen geza-
menlijk op school ontbijten. Alles voor het 
ontbijt is aanwezig, daarom hoeft uw kind 
deze dag thuis niet te ontbijten. Wel vragen 
we u om op deze dag uw kind een plastic 
tas met daarin een bord, beker en bestek, 
alles voorzien van naam, mee te geven. Ook 
staat er op Mijn School onder Documenten 
een flyer over het schoolontbijt. 

 

Muziekles 
Op vrijdag 11 november is er weer een muziekles van meneer 
Fernando Soto in alle groepen. 

 

 
 
Peuterinstuif 
Op donderdag 24 november vindt er weer een peuterinstuif 
plaats. Mocht u mensen kennen in uw omgeving die hiervoor in 
aanmerking komen, dan zou u hen hierop kunnen attenderen. 
Iedereen is van harte welkom! 

 

 
 
 
 
 
 

Snappet 
Op school wordt er gewerkt met Snappet. Dit is een adaptieve 
lesmethode die wij inzetten voor rekenen, taal en spelling. De 
kinderen werken op Snappet via hun Chromebook. Als school 
willen wij deze lesmethode zo effectief mogelijk inzetten. Daar-
om ben ik (Lyan) mij aan het specialiseren in Snappet. Ik zal de 
Snappet coördinator worden 
van de school. Door middel 
van het volgen van cursus-
sen kunnen wij de kennis 
gaan toepassen op school. 

 

Voortgang leerplein en  
info-uurtje 
Donderdag 13 oktober was het info uurtje over het leerplein. We 
waren blij een actieve groep ouders te verwelkomen. 

De ouders hebben een presentatie gezien over het doel en in-
zet van het leerplein. 

Zo kregen ze een kijkje in de manier van werken. De manier van 
evalueren hebben we besproken. 

Na de herfstvakantie start het tweede blok op het leerplein. 
Groep 4 gaat elke dag een deel van de ochtend naar het leer-
plein. 

Ook starten we met individuele leerlingen die structureel extra 
instructie krijgen. 

Als ouder krijgt u te horen als uw kind structureel, individueel 
op het leerplein aan het werk gaat. 

 

Bereikbaarheid MR 
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een nieuw mailadres 
gekregen: mr-opdenakker@vco-oostnederland.nl. 

Hiermee is het oude mailadres komen te vervallen. 

 

Stagiaire 
Merle Isfordink heeft deze week op Kisveld haar snuffelstage 
gelopen. Merle is 4e jaars VMBO student van het Zone college te 
Borculo. Ze heeft door de hele school kunnen snuffelen. Elke 
dag is ze in een andere groep of  een plein geweest. Hierdoor 
heeft ze een brede kijk gekregen van het onderwijs hier op 
school. Merle heeft een geslaagde week gehad. Wie weet zien 
we haar in een andere rol weer terug in het onderwijs! 
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Even voorstellen 1 
Hallo allemaal! 

Ik ben Lisan Mekenkamp, 19 jaar oud en ik kom uit Borne. Ik 
studeer aan de pabo van het Windesheim in Zwolle en zit nu in 
mijn derde jaar. Ik kom het komende halfjaar stage lopen bij 
groep 6, 7 en 8 in de klas. Ik ben er elke donderdag en vrijdag. 
Hiervoor heb ik al stage gelopen in groep 5/6 op de Kiem in 
Enschede en op de Anna van Buren in Enschede in groep 2, 
groep 4 en voor de zomervakantie liep ik bij groep 7. Ik heb heel 
veel zin in de aankomende stageperiode om nieuwe dingen te 
leren in groep 6, 7 en 8, zowel van de kinderen als van juf Lyan! 
In mijn vrije tijd doe ik aan hockey, geef ik turntraining, ben ik 
bij CJV Borne als vrijwilliger of doe ik leuke dingen met mijn 
vrienden. Hopelijk heeft u beter beeld van mij gekregen en ik 
kijk er naar uit om u eventueel te ontmoeten! 

Groetjes Lisan 

 

Even voorstellen 2 
Mijn naam ik Wendy Bekkink en moeder van 
Sam (groep 3). Ik woon samen met Gert Jan en  
in het dagelijks leven ben ik werkzaam als    
kandidaat-notaris. 

Sam heeft nog twee oudere broers en een zus 
die ook op de Kisveld school hebben gezeten.  

Om mijn betrokkenheid bij de Kisveld school vorm te geven heb 
ik mij destijds beschikbaar gesteld voor de MR. Het is fijn dat ik 
nu daadwerkelijk een bijdrage mag leveren in de MR. Naast die 
betrokkenheid wil ik ook, mede namens andere ouders, op een 
positieve manier meedenken en beslissen over het reilen en 
zeilen op school. Om samen stil te staan bij de dingen die goed 
gaan op school en deze verder uit te bouwen, maar ook om 
kritisch te kijken waar eventuele verbeterpunten liggen. 

Iedereen wil een goede toekomst voor zijn of haar kinderen. 
Een goede basis wordt mede gelegd op de basisschool. Daarom 
vind ik het belangrijk dat de school met leraren en ouders sa-
menwerken voor het beste resultaat. 

Als MR lid zal ik berichten die ik van andere ouders hoor mee-
nemen in de gesprekken die de MR voert. Ik hoop op die manier 
dat we de ouders een stem kunnen geven. 

Als er zaken zijn die u graag besproken ziet in de MR dan kunt u 
mij hierover altijd aanspreken. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Bekkink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren 
Thijmen (groep 4) heeft vorige week twee zusjes gekregen. Zij 
heten Ava en Linde. 

Van harte gefeliciteerd en samen 
veel geluk gewenst! 
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Terugblik voorleeswedstrijd 
Afgelopen vrijdag vond de spannende finale plaats van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Alle jongens en meisjes (Maud, Fender, 
Liam, Luna, Lotte, Lise en Tess) hebben prachtig voorgelezen en dus stond de jury, bestaande uit meester Ronny en juf Mirjam, voor 
een moeilijke taak.  

Toch kwam er een winnaar uit de bus: Tess. Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met jullie prestatie! 

 

◄ De zaal met de mooie ballonnenboog, gemaakt door een ouder van de OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 
Voor nu sluiten we voor een week de deuren van school. We wensen jullie allemaal een goede vakantie toe, thuis of elders ! We 
hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 31 oktober a.s. te ontmoeten !  
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Bijlagen 
U vindt onder Documenten op Mijn School 
de volgende bijlagen:  

• Flyer nationaal schoolontbijt 


