
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Start nieuwe jaar 
Op 9 januari gaan we allemaal weer fris van start in het nieuwe jaar. Wij willen ieder-
een er even weer op attenderen dat de inloop om 8.15 uur start. Om 8.25 uur moeten 
alle kinderen binnen zijn, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen beginnen. 

 

Luizencontrole 
Na de kerstvakantie, op maandag 11 januari, is er weer de luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter 
te doen en graag uw zoon zonder teveel gel naar school te sturen? Bij voorbaat dank. 

 

Uitnodiging nieuwjaarsinloop 
Hierbij nodigt het team u van harte uit om op maandagmorgen             
9 januari as. 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) tussen 8.20-9.30 uur. 
De kinderen gaan gewoon naar hun eigen klas. 

 

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! 
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Uitnodiging                
info-uurtje 
Graag nodigen wij u uit voor het info-uur Lezen en meer op 
donderdag 12 januari van 19.00 - 20.00 uur.  

Die avond wordt er informatie gegeven over lezen en wat dit 
voor een kind betekent. 

We hopen op jullie komst. Het is fijn als jullie je willen aanmel-
den in de Agenda voor deze avond, zodat wij weten hoeveel 
koffie en thee we klaar zullen zetten. Van harte welkom! 

Vakantieschema volgend jaar 
Het vakantieschema voor het volgend schooljaar is gedeeltelijk bekend. Zodra de andere data bekend zijn, zullen wij die met u de-
len. Het rooster ziet er als volgt uit:   

Schooljaar 2023-2024   

• Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43) 

• Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01)  

• Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8) 

• Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13) 

• Pasen: 1 april 2024 (week 14) 

• Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie) 

• Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 (week 18 en 19) 

• Hemelvaart: 9 mei 2024 (valt in de meivakantie) 

• Pinksteren: 20 mei 2024 (week 21) 

• Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024 (week 29-34 

Zodra de vrije dagen bekend zijn, zullen wij ook die bekendmaken. 

Bedankt! 
Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen de Suc-
cesspiegel in te vullen, heel hartelijk bedankt voor de genomen 
moeite!! 

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



 

 

Kerst op Kisveld 
We kunnen terugkijken op een mooi kerstfeest op Kisveld. Iets wat zo klein begon en tot iets groots is gegroeid. Samen hebben we 
gegeten, gedronken, gezongen, gekeken en geluisterd naar het kerstverhaal. Bedankt, Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen! 
De foto's geven een mooi beeld van de mooie avond. 

 

 

SCHOOLJAAR 2022-2023 NUMMER 9 



 

 
SCHOOLJAAR 2022-2023 NUMMER 9 

Even voorstellen 
Hoi allemaal, 

Mijn naam ik Daisy Vaanholt. Wellicht hebben jullie mij al eens 
zien lopen op school. Ik woon in Hengelo met mijn man en doch-
ter van een. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot 
directeur. Voor deze opleiding is het nodig om praktijkervaring 
op te doen. Op Kisveld voer ik momenteel een aantal coördine-
rende taken uit en daardoor hoop ik binnenkort mijn opleiding af 
te kunnen ronden en aan de slag te kun-
nen gaan als directeur binnen VCO. In-
middels werk ik al een aantal jaren voor 
deze mooie stichting. De afgelopen jaren 
ben ik binnen VCO werkzaam geweest als 
groepsleerkracht in Enschede. Ik mag dus 
ook voor de groep staan. Wie weet ko-
men we elkaar snel tegen en kunnen we 
even kennismaken. 

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

 

Schaatsclinic 
Sport Federatie Berkelland heeft nog een aantal plekken over 
voor de schaatsclinic voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 
Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

Open dag 
Het Zone.college in Borculo zet vrijdag 20 januari 2023 vanaf 
14.30 uur de deuren open zodat kinderen van de groepen 7 en 8 
een kijkje kunnen nemen in hun school. Voor alle aanvullende 
informatie verwijzen wij naar de bijlage. 

Fijne vakantie! 
Voor nu sluiten we onze schooldeuren. We wensen jullie allemaal heel fijne feestdagen toe! 

Bijlagen 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Uitnodiging schaatsclinic 

• Uitnodiging open dag Zone College 


