
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Schoolontwikkeling 
Er wordt  in groep 1 t/m 5 gewerkt hard gewerkt binnen het thema SinterklaasFeest. 
Er wordt van alles gedaan rondom het thema: proosten op de nieuwe naam van de 
stoomboot, iets lekkers bij de boot vinden, beweegwijs, spelen in de hoeken (met 
groep 3), scheerschuim, een pietenmuts maken, rijmen, de p van piet in de letter-
muur en nog veel meer...... 

Op het speelplein hebben we nu de bakker, de groente- en fruitkraam, de kleding- 
en schoenenwinkel en de speelgoedwinkel. Ook wordt er heerlijk gespeeld in de klas 
en in de hal waar de stroomboot voor anker ligt. 

 

Herfstvakantie 2023 
De datum voor de herfstvakantie van volgend schooljaar is bekend. Deze is van 23   
t/m 27 oktober 2023. Zodra de overige data bekend zijn, zullen wij deze met u delen.  

 

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

 

Pietengym 
Op maandagmiddag 28 november hebben de kinderen van alle groepen (onder 
schooltijd) pietengym. De kinderen mogen deze les pietenkleding en/of een pieten-
muts meenemen om in te gymmen. Gewone gymkleding mag natuurlijk ook. De kin-
deren van de groepen 1, 2 en 3 gymmen deze keer samen. Wie weet krijgen zij dan 
wel hun pietendiploma? 
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Uitnodiging koffie-inloop 
Op donderdag 1 december is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-
inloop in de centrale hal van school. Hiervoor bent u allemaal 
van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar rond de kof-
fie/thee te ontmoeten.  

 

Ruilbeurs gymschoenen 
Duurzaamheid, milieubewuster en een schonere wereld... dit is wat we allemaal willen voor onze kinderen. Laten 
we samen een klein verschil maken. Ieder jaar (soms meerdere malen per jaar) kopen we nieuwe gymschoenen 
voor onze kinderen. Kinderen groeien supersnel, en dat is geweldig. Het is alleen zo zonde dat de oude schoe-
nen, die er vaak nog als nieuw uitzien, bij het afval belanden of in de zak van Max.    
Heeft u thuis nog gymschoenen liggen die te klein zijn geworden, dan kunt u deze inleveren op school. Binnen-
kort plaatsen wij hiervoor een bak in de hal, te herkennen aan het recycleteken. Alle maten gymschoenen zijn 
welkom! Bent u op zoek naar gymschoenen kijk dan gerust of er iets passends voor u bijzit en neem ze gerust 
mee. Zo helpen we elkaar en de wereld weer een stukje verder.   

Fietsverlichting 
aan 
Het is omwonenden van school opgevallen dat meerdere kin-
deren in de ochtend fietsen zonder licht. Komend vanuit het dorp 

zijn de kinderen nauwelijks/slecht zichtbaar. Wij willen u daarom 
vragen om hier aandacht aan te schenken. Misschien kan dit 
filmpje van de ANWB daarbij helpen. Het is immers in het belang 

van de veiligheid van onze leerlingen. (link: Fietsen zonder licht | 
ANWB Verkeersveiligheid) 

Schoolbezoek VCO, dinsdag 29 november 
Op dinsdag 29 november 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 experti-
se en successen die al op school aanwezig zijn. Op een waarderende manier samen kijken zorgt voor een positieve insteek, bewe-
ging en energie bij de ontwikkelingen binnen VCO en Kisveld. 

Papiercontainer 
Op vrijdag 2 december staat de papiercontai-
ner weer bij school. 

 

Muziekles 
Op vrijdag 9 december is er weer een muziekles van meneer 
Fernando Soto in alle groepen 

 

 

Sinterklaas 
Op vrijdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. We wil-
len Sinterklaas dan weer samen verwelkomen op het school-
plein. Om 8.30 uur wachten we met ons allen tot Sint en de 
Pieten komen. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

Daarna gaan de kinderen de school binnen 
en zal Sinterklaas de groepen bezoeken.  
Hij bezoekt de groepen 1-4 tot 11.30 uur.  
Groep 1 t/m 4 is ook vanaf 11.30 uur vrij.   
De groepen 5-8 krijgen bezoek van de Sint 
tot 14.30 uur. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0


 

 

Advent 
De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. Op zondag 27 november is het 1e advent. De advent is de tijd van voorbereiding op het 
kerstfeest; de tijd waarin de komst en de geboorte van Jezus Christus wordt verwacht. 

  

Kerstviering 
Na de viering van het Sinterklaasfeest gaan we ons richten op de kerstviering. Deze vindt plaats op donderdag 22 december.  

De precieze invulling van dit kerstfeest ziet er als volgt uit: 

• De kinderen hebben les tot 12.00u (eventuele opvang tot 14.30u) 

• 17.15 uur: Gezamenlijke maaltijd op school in de groepen.  

• 18.15 uur: Alle kinderen lopen met de leerkrachten naar de kerk in Neede 

• 19.00 uur: Start kerstviering in de kerk. (Ouders en gasten welkom) 

• 19.45 uur: Einde viering 

 

Voor de maaltijd vragen wij de hulp van ouders. Samen zorgen we voor de maaltijd van de kinderen. Hiervoor kunt u zich t.z.t in-
schrijven. Meer informatie volgt hierover via MijnSchool. 

 

Terugblik peuterinstuif 
Afgelopen donderdag was er op Kisveld weer een peuterinstuif. Samen met het hun ouders speelden de peuters gezellig mee met 
de groep. Het was een geslaagde ochtend. De eerstvolgende peuterochtend is dinsdag 31 januari. 

 NUMMER 7 


