
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Peuterinstuif 
Op dinsdag 31 januari vindt er weer een peuterinstuif plaats. Mocht u mensen ken-
nen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zou u hen hierop kun-
nen attenderen. Iedereen is van harte welkom!  

 

Uitnodiging koffie-inloop 
Op woensdag 1 februari 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 koffie/thee te ontmoeten.  

 

Uitnodiging info-uur                             
Mijn Lievelingsdag 
Op woensdagavond 1 februari, om 19.30 uur, houden wij ons gezamenlijke info-uur 
van de scholen Haaksbergen – Eibergen – Neede (HEN). Deze avond staat gepland op 
woensdag 1 februari om 19:30 uur en vindt plaats bij het Sterrenpalet, Prins Bern-
hardstraat 6 in Eibergen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur. Komt u ook? U 
bent van harte welkom! 

Op de website Nieuws uit Berkelland verscheen hierover een leuk stukje. De link 
hiervoor is: https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2023/01/leerlingen-basisschool-
kisveld-krijgen-lievelingslessen-in-liefde-geluk/ 

 

Uitnodiging 10-minuten-
gesprekken 
Volgende week vrijdag, 3 februari, ontvangt u u via Mijn School een uitnodiging 
(onder Oudergesprekken) voor de 10-minuten-gesprekken van dinsdag 14 februari.  
Aanmelden kan t/m vrijdag 10 februari. 
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Open Huis 
Dinsdag 7 maart doen we als Kisveld mee aan het Needse Open Huis. Alle basisscholen in Neede hebben hun deuren die dag open 
voor ouder(s)/ verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool. Binnenkort zullen we de flyer met u delen. 

 

Kleutersportdag 
Het duurt nog even, maar Kisveld heeft zich dit jaar ook weer opgegeven voor de Kleutersportdag. Deze is op vrijdagmorgen 17 
maart van 10.30-12.00 uur  in ’t Spilbroek. We zoeken hiervoor nog enthousiaste ouder (s)/ verzorgers. U kunt zich opgeven bij juf 
Annemiek of Juf Margriet. 

 

 

 

 

 

 

Bouwwerkzaamheden 
De gemeente heeft aangekondigd dat zij medio februari zullen starten met de bestrating en den aanleg van beplanting van de Ed-
ward Fosterstraat. Deze werkzaamheden zullen medio april klaar zijn. 

Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat onze school tijdelijk niet of slecht bereikbaar zal zijn met de auto. Wij zullen 
hierover op de hoogte worden gebracht en wij zullen dit op onze beurt met jullie delen via Mijn School. Wij rekenen op jullie begrip 
en medewerking. Alvast bedankt! 

 

Overleg 
Vorige week is er een overleg geweest tussen de penningmeesters van Kisveld en die van het Sterrenpalet in Eibergen om van el-
kaar te leren. Het was een goed overleg voor beide partijen. Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet! 

 

Oud papier 
Vandaag en vrijdag 10 februari staat de papiercontainer weer bij school. 

 

Op tijd op school 
Het valt op dat een grote groep kinderen erg vroeg of te laat op school komt. De school is vanaf 8.15 uur open 
voor de kinderen. Ze kunnen zelfstandig naar binnen en worden in de klas ontvangen door de leerkracht en/of 
stagiaire. De les start om 8.30 uur, dan verwachten we dat alle kinderen in de klas aanwezig zijn. Laten we hier 
samen weer aan werken.  
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Oproep 

Er zijn na de kerstviering een aantal schalen op school achtergebleven.               
Wij willen u vragen deze zo snel mogelijk op te halen. Alvast bedankt! 
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Successpiegel 
In december hebben de leerkrachten, leerlingen van groep 5 t/
m 8 en u als ouders de successpiegel ingevuld. Hiervoor nog 
hartelijk bedankt voor het invullen. Met de resultaten gaan we 
het onderwijs op Kisveld verder verbeteren, zo bouwen we 
open, samen en betrokken verder aan een duurzaam Kisveld.  

 

Gefeliciteerd! 
Vorige week heeft locatieleider Margriet haar certificaat Trans-
actionale Analyse (TA)- Organisatie en 
management behaald.  Hiermee heeft ze 
weer mooie stappen gezet in haar leider-
schap.  

Beweeg Wijs 
Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag 
van gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter moeten leren begrijpen en leerlingen 
in een sociaal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke 
omgeving” voor vrijetijdsbesteding in de brede school. 

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activitei-
ten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school 
ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om 
jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen. 

Hieronder kunt u de betekenis zien van de kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte, is er bewezen dat kinderen die beweegwijs krijgen meer in beweging zijn. 

We gaan aan de slag met structuur aanbrengen in het buiten spelen en de gedrag regels. En kinderen die een paar keer per dag 
matig intensief bewegen, leren beter. 

Nationale Voorleesdagen 
De Nationale voorleesdagen zijn afgelopen woensdag begonnen en we hadden een speciale voorleesgast op bezoek: onze buurman 
en adjudant: Gerd en zijn vrouw en nog 2 mensen die betrokken zijn bij het carnaval.  

In onze pyjama/ onesie luisterden de kinderen van groep 1 en 2 naar het boek: Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Het was 
echt een voorleesfeestje met een mini ontbijtje. 

Jarig! 

We feliciteren op :  

03-02  Maud uit groep 0-1-2 

12-02  Mark uit groep 6-7-8 

13-02  Lotte uit groep 6-7-8 

15-02  Dexx uit groep 0-1-2 

15-02  Amy uit groep 3-4-5 

17-02  meester Jamie 

20-02  juf Janet 

Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 


