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Kisveld nieuws
Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief!

Voorwoord
Papiercontainer

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

Muziekles

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

Luizeninfo

Onze leerlingen op school zijn luisvrij! Na de herfstvakantie is er weer gecontroleerd
en geen luis/neet gezien! Bedankt namens ons en de kinderen dat u minder
staartjes, vlechtjes en gel heeft gebruikt. De volgende luizencontrole is op de 1e week
na de kerstvakantie. Blijft u ondertussen alert en blijft u uw kind wekelijks controleren, dan houden we onze school luisvrij.

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!
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Terugblik koffieinloop

Woensdag 2 november was de koffieinloop. 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.

Kinderraad

De Kinderraad is weer bij elkaar geweest. Er zijn veel onderwerpen besproken zoals: het spelen op het schoolplein, nieuwe ballen, de rust in de school en nog veel meer schoolzaken.

De volgende koffie-inloop vindt plaats op
donderdagmorgen 1 december, van 8.15 - 9.15 uur. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd!

Sinterklaas

Morgen wordt Sinterklaas weer in ons land verwacht. Het wordt heel spannend of en hoe Sinterklaas en zijn pieten in Nederland
komen... Heel veel plezier voor en met de kinderen!

Rondom Sinterklaas

Morgen arriveren Sint en zijn pieten in ons land zijn. Zo ziet ons programma rondom Sinterklaas er uit:.

•Op dinsdag 29 november is er een pietenmiddag voor de groepen 1 , en 3. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

•Op maandagmiddag 28 november hebben de kinderen van alle groepen (onder schooltijd) pietengym. Wie weet krijgen zij dan
wel hun pietendiploma?

•Op 5 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Hij bezoekt de groepen 1-4 tot 11.30 uur en de groepen 5-8 krijgen bezoek van de Sint tot 14.30 uur.

Vanuit de MR

Vorige week was de tweede Medezeggenschapsraad (MR)vergadering van dit schooljaar. Het was fijn om weer met een
volledige MR te kunnen werken.
Het contact met de GMR (Gemeenschappelijke MR) van VCO
loopt goed. Binnenkort nodigen we hen uit voor een gesprek
op Kisveld. Op de agenda staat een gesprek over de toekomst
van een duurzaam Kisveld.
Op de studiedag van VCO hebben we gesproken met leden van
de Raad van Toezicht. Fijn om ook hen te kunnen vertellen dat
we aan de toekomst van het Kisveld bouwen!

Bereikbaarheid MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een nieuw mailadres
gekregen: mr-kisveld@vco-oostnederland.nl. Hiermee is het oude
mailadres komen te vervallen.

Even voorstellen
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Terugblik schoolontbijt

Afgelopen woensdag was het nationale schoolontbijt ook op Kisveld. We hebben samen genoten van het ontbijt. Er waren lekkere
broodjes, appelstroop, verse eieren en een heerlijk glas melk. Door samen te ontbijten zijn we er met elkaar weer bewust geworden
hoe belangrijk en lekker een ontbijt is.

Meeleven

Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week te maken gehad met ziekte, een ongeluk of overlijden van een dierbare.
We willen iedereen die hiermee te maken heeft of pas heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

