
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Project ”Mijn lievelingsdag”;  
hulp gevraagd 
Begin januari gaan wij schoolbreed aan de slag met het project ”.mijn lievelingsdag”. 
Dit is een project waarbij het gaat over geluk en positieve en negatieve gedachten 
die altijd in je hoofd zitten. De negatieve gedachten worden in het boek vertaald 
door Karel. De positieve gedachten door Uil. De vraag is bij alles wat je doet, naar 
wie luister je? Luister je naar Karel of luister je naar Uil? Wat geeft jou geluk? Wat 
maakt jou gelukkig?  

Danielle Foekens is leerkracht en heeft hierover samen met Mirjam Spitholt een 
prentenboek geschreven. Danielle heeft hierbij ook projecten geschreven voor scho-
len. In de week na de kerstvakantie geeft ze een workshop voor alle leerkrachten en 
in de 2e schoolweek van januari komt Danielle de aftrap geven in alle groepen. Bij 
dit project horen 4 verschillende figuren. Een Uil, een Karel, een muis en een meisje 
Vicky. Bij deze figuren zijn haakpatro-
nen gemaakt. Daarvoor willen we uw 
hulp vragen. Wie zou ons willen helpen 
haken?? Als u ons wilt helpen om elke 
klas te voorzien van een mooi setje, 
dan horen we het graag. De materialen 
zijn op school aanwezig en kunnen bij 
locatieleider Margriet Koning worden 
opgehaald.  Op deze manier hopen we 
dat we na de kerstvakantie ,als de les-
sen beginnen, ook in elke klas een 
setje gehaakte figuren te kunnen ge-
bruiken ter ondersteuning van de les-
sen. 
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Invullen                 
veiligheidsscan 
Afgelopen week hebt u een uitnodiging gekregen voor het in-
vullen van de veiligheidsscan. Helaas hebben wij hierbij een 
foutje gemaakt en het verkeerde document klaargezet, waar-
voor onze oprechte excuses!! 

Mocht u hem al hebben ingevuld, willen wij vragen of u dit nog-
maals wilt doen en mocht u nog niets hebben gedaan dan ver-
zoeken we u vriendelijk deze alsnog in te vullen. 

De vragenlijst staat open t/m 17 december. Meer informatie 
vindt u op een extra bericht op MijnSchool. 

Kerstviering 
Deze vindt plaats op donderdag 22 december. De precieze invulling van dit kerstfeest ziet er als volgt uit:  

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

• 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 uw hulp. Samen zorgen we voor de maaltijd van de kinderen. Alle aanvullende informatie kunt u lezen 
in de bijlage kerstmaaltijd.  Deze brief krijgen de kinderen maandag allemaal op gekleurd papier mee naar huis. 

U kunt zich vanaf dinsdag 13 december inschrijven en vanaf woensdag 13 december tot en met dinsdag 20 december kunt u uw 
kind(eren) iets meegeven voor de kerstmaaltijd. 

Uitnodiging 
Nieuwjaarsinloop 
Hierbij nodigt het team u van harte uit om op maandagmorgen 
9 januari 2023 op school te komen om samen een kopje koffie/
thee te drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om 
eventjes bij te praten. U kunt langs komen (binnen komen) tus-
sen 8.15-9.30 uur. De kinderen gaan gewoon naar hun eigen 
klas. 

 
 
 

Meefietsen naar 
zwemles 
Op maandag 16 januari 2023 gaat groep 5/6 weer naar zwemles. 
We zoeken nog een ouder die die middag mee wil fietsen. We 
vertrekken rond 12.30 uur en zijn om 14.00 uur weer op school. 
Kunt u meefietsen, geef het dan door aan locatieleider Margriet 
Koning.  

Informatie-avond VO 
Het ZoneCollege, het Assink Lyceum, Maxx en het Staring Colle-
ge nodigen ouders van de kinderen uit groep 7 van harte uit 
voor een informatie-avond. 

Deze vindt plaats op dinsdag 17 januari 2023 om 19.00 uur. Voor 
alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

Papiercontainer 
Op vrijdag 16 december en vrijdag 13 januari staat de papiercontainer weer bij school.  

Kerstpakket schenken 
Dit jaar willen we ook weer  met kerst een kerstpakket te schenken aan mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken . We vragen iedereen dan ook iets mee te geven naar school, 
zoals: koekjes, chips, soep, toast, chocolade, kaarsen, snoepjes, conserven in blik e.d. Hiervan 
stelt de ouderraad van Kisveld kerstpakketten samen die we uitdelen aan mensen die door de 
kinderen zijn opgegeven. Maandag 12 december krijgen de kinderen een brief met een opgave 
strookje mee naar huis.  



 

 

Peuterinstuif 
Op dinsdag 31 januari 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! 

Een uitnodiging hiervoor vindt u onder Documenten op Mijn School. 

 

Basketballen 
De Basketball Club Picker Reds Eibergen nodigt alle deelnemers uit om basketbal als sport eens,een paar keer te proberen. Zie 
bijlage in de map documenten. 

 

Terugblik VCO bezoek 
Dinsdag 29 november was er op Kisveld schoolbezoek van collega's van VCO. De kwaliteitsmedewerker en 2 collega directeuren 
keken mee in de klassen, gingen in gesprek met het MT, het team, ouders en de leerlingenraad. Op een waarderende manier werd 
er gekeken hoe het pedagogisch-didactisch klimaat op Kisveld zichtbaar is. We hebben veel positieve feedback ontvangen en 
mooie aandachtspunten om verder aan te werken. We willen de ouders en kinderen bedanken voor hun inbreng. Deze inbreng is 
zeer waardevol om van alle kanten een goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen op Kisveld.  

 

Kinderoptocht carnaval 
Zaterdag 18 februari vindt de kinderoptocht plaats in Neede. 
Het lijkt ons, Deane van der molen, Jolien Brandenbarg en Torün ter Harkel, leuk om met de kinderen van Kisveld mee te doen aan 
de optocht. Dit wordt georganiseerd door ouders van Kisveld en dus niet door school zelf en staat deze activiteit verder ook los van 
school. 
We hebben als thema gekozen voor:  BOUWEN AAN DE TOEKOMST! Verdere informatie hierover volgt nog. 
Belangrijk om vooraf te weten is dat: 
Mee doen is op eigen risico 
Je bent als ouder(s) of verzorgers, zelf verantwoordelijk voor je kind of kinderen. 
Bij kinderen van de onderbouw, dus de kinderen van groep 1 t/m 4 lopen de kinderen onder begeleiding van hun eigen ouder(s) of 
verzorgers mee. Bij de kinderen van groep 5 t/m 8 zou het ook leuk zijn dat de ouder(s), verzorgers met hun/ons mee lopen maar is 
niet verplicht. Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd natuurlijk!! 
Zodra de optocht is afgelopen en we bij de feesttent zijn, is iedereen weer verantwoordelijk voor zijn eigen kind, ongeacht in welke 
klas ze zitten. 
In de feesttent kunnen de kinderen onbeperkt gratis ranja drinken. 
Mee doen is ook mee bouwen. 
We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden maar houdt rekening met 5 euro per persoon. Dit wordt alleen gebruikt voor de 
bouw en aankleding en eten en drinken voor onderweg. Alles wat in de feesttent of op het feestterrein wordt genuttigd is voor ei-
gen rekening 
Dit is voor ons ook de eerste keer dat we dit organiseren en valt er dus ook nog veel te leren. Heb je ideeën of op of aanmerkingen 
laat het ons dan weten. Dit mag op school via de app of de mail. 
Hopelijk doen jullie allemaal mee en maken we er met z’n allen een onvergetelijke dag van.  
Je kunt je opgeven bij: 
Deane van der Molen: vandersluisdeane@hotmail.com 
Jolien Brandenbarg:      jolienbrandenbarg@outlook.com 
Torün ter Harkel:           toruntimmermans@hotmail.com 
Opgeven kan tot uiterlijk: 16-12-2022 

 

Preventie Platform Jeugd 
Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 26 januari, van 20.00-21.30 uur de training Omgaan met emoties van het 
jonge kind. Deze vindt plaats bij Kinderdagverblijf Villa Bonbini (Human Kind), Meijersweg 27 in Neede.  

Via deze link (https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-opvoeden/Omgaan-met-emoties-van-het-jonge-kind) vindt u 
alle aanvullende informatie. 
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Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Informatie kerstmaaltijd 

• Informatie kerstpakket 

• Flyer informatie-avond voortgezet onderwijs (groep 7) 

• Flyer basketballen bij de Pickerreds 


