
 
  

 
Schoolvakanties Borculo 
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018 

2e Paasdag 2-4-2018 
Koningsdag 27-4-2018 (in meivakantie) 
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27-04-2018 t/m 09-05-2018 
Hemelvaart vrijdag 10 en 11 mei 
2e Pinksterdag 21-5-2018 

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018 
 

Agenda 
 

 

augustus  

Start nieuw schooljaar 

september 
septemberfeest 
technieklokaal (gr.7&8) 
studiedag (vrij) 
badmintontoernooi (gr.5&6) 
informatieavond groep 7&8 
informatieavond groep 1&2 
informatieavond groep 5&6 
informatieavond groep 3&4 
korfbaltoernooi  

Maandag 21 augustus 
 
1 september 
5 september 
13 september 
16 september 
18 september 
19 september 
20 september 
21 september 
23 september 

studiedag (vrij) 25 september 
 
 
 

Nieuw schooljaar 

Inmiddels hebben wij een start gemaakt in het nieuwe schooljaar, welkom terug allemaal!  
 
 

Informatiebrief alleen nog digitaal 

Zoals in de laatste informatiebrief van afgelopen schooljaar vermeld, zal vanaf nu de informatiebrief 
alleen nog digitaal verstuurd worden. Ook zal deze minder vaak verschijnen, 1 keer  in de drie à vier 
weken. Mocht u de informatiebrief niet ontvangen geef dan zo snel mogelijk het juiste mailadres door 
aan de school. Dit schooljaar zullen de Kiezel en Kei en de Da Vinci ieder een eigen 
informatiebrief versturen.  

 
   

Informatiebrief nr. 1                                                                             Datum  
Kiezel en Kei     
’t Hambroek 54          
7271 HB Borculo 
Tel. 272450 
Tel. 271093     
                                                                       
info@kiezelenkeischool.nl     

mailto:info@kiezelenkeischool.nl


Verkeersveiligheid 

Vorig schooljaar is er een bericht vanuit de ouderraad uitgegaan over de verkeersveiligheid rondom 
school. Wij willen u nogmaals attenderen op het parkeerbeleid om het zo veilig mogelijk te krijgen 
rondom school. Inmiddels heeft de gemeente een wit kruis (voor de poort) op de weg geplaatst. Dit 
houdt in dat u hier niet mag parkeren.  

 
Parkeerbeleid Kiezel en Kei school 
 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats 
we hebben ongelooflijke haast……. 

 
Een klassieker uit het verleden maar zeer zeker van toepassing op het heden. 
 
Nog dagelijks moeten wij constateren dat ouders en/of verzorgers welke de kinderen uit school komen 
halen met grote snelheid door het Hambroek (lees Eikenlaan/Beukenlaan) rijden en hun auto voor 
school parkeren ondanks diverse verzoeken vanuit school dit niet meer te doen!!!  
Dit verzoek is gedaan om de kinderen veilig naar en van school te kunnen laten gaan zonder dat ze 
daarbij risico lopen door gehaaste ouders in onveilige situaties te komen.  
Daarom………………. 
 

1. Houd u aan de maximum snelheid in de wijk  (30 km/uur) 

2. Parkeer uw auto niet binnen de schoolzone (rode gedeelte) ; de kinderen kunnen dan met hun 

fiets het schoolplein op/af zonder dat hun zicht beperkt wordt door geparkeerde auto’s 

3. Niet op de stoep parkeren i.v.m. doorgang voor mensen met kinderwagens 

 

Wij verzoeken u de auto in de geel gearceerde gedeelten te parkeren ; hier is ruim voldoende 
parkeerplek!! 

 
 
 
 
 
 

Wij rekenen op uw medewerking!!! 
(Graag ook doorgeven aan opa’s, oma’s of andere mensen welke uw kinderen ophalen) 

 
 

Technieklokaal 

 
Op dinsdagmiddag 5 september zullen de leerlingen van groep 7-8 voor de eerste keer dit schooljaar 
naar het technieklokaal gaan. De leerlingen vertrekken om 12.15 uur van school en zijn om 15.15 uur 
weer terug. Welke ouder wil er mee fietsen? Graag melden bij meester Martijn. De overige data voor 
het technieklokaal zijn: 7 november, 13 februari en 10 april. 
 
 
 
 
 



Jolanda Reinders 

Zoals bekend is Jolanda al langere tijd afwezig als locatiecoördiator van Da Vinci en Kiezel en Kei. Op 
dit moment is zij nog niet in staat haar taak weer op te pakken. Zij werkt hard aan haar herstel en 
heeft goede contacten met de directeur onderwijsteam Karin Tankink. 
Er is gezocht naar bekwame en duurzame vervanging voor Jolanda. 
Wim Onis, locatiecoördinator van school Noord neemt de taak van Jolanda waar op de Kiezel en Kei. 
Cindy Posthuma vervangt Jolanda op de Da Vinci. Cindy is leerkracht en directie ondersteuner op de 
school voor speciaal basisonderwijs de Diekmaat in Neede. 
Wij zijn blij met hun komst en wensen hen veel plezier en succes op de beide scholen. 
  

Septemberfeest 

Op vrijdag 1 september gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 naar dezelfde voorstelling in de feesttent 
op het marktplein. Vanaf 10:40 uur gaan de kinderen per groep naar binnen. Bij het verlaten van de 
feesttent om ongeveer 12:00 uur is er voor alle kinderen iets lekkers. Voor en na de voorstelling 
hebben de kinderen vrij. Wilt u er voor zorgen dat uw kind (eren) op tijd bij de tent aanwezig zijn? 
Alle leerlingen ontvangen drie munten de zij woensdagmiddag kunnen gebruiken op de kermis. 
 

Typlessen 

 
Binnenkort starten de typlessen weer. Er hebben zich al enkele leerlingen aangemeld. Er zijn 
voldoende aanmeldingen om te kunnen starten. De lessen worden gegeven bij OBS Noord op 
maandag. Tot volgende week dinsdag (29 augustus) kunnen er nog kinderen worden aangemeld bij 
www.guldenloon.nl 
Wij geven de kinderen ook flyers mee van andere aanbieders van typlessen. Dat betreft dan altijd 
onlinelessen. 
 

Sporttoernooi 

Op 16 september vindt er een badmintontoernooi plaats. Op 23 september een korfbaltoernooi. 
Briefjes voor de opgave worden aan de leerlingen, die interesse hebben, meegegeven.  
 

Klassenlijst 

Volgende week krijgen alle leerlingen een klassenlijst met contactgegevens van de klasgenoten. Wel 
handig als er speelafspraken gemaakt moeten worden. 

Nieuwe leerlingen 

 
Er zijn een aantal nieuwe leerlingen op school gestart. Mink Engel, Kisanet Efrem Tesfaselase in 
groep 1. Mathijs Klein Blumink in groep 2. Welkom op onze school en wij wensen jullie een fijne 
schooltijd toe! 
 
 

http://www.guldenloon.nl/

