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Kievitsloop in actie voor KWF Kankerbestrijding 
Volgende week zetten alle kinderen van Kievitsloop zich in voor KWF Kankerbestrijding. Dit doen zij door het 

inzamelen van zoveel mogelijk statiegeldbonnetjes en door het lopen van een sponsorloop op dinsdag 15 mei. 

Hierover heeft u maandag j.l. een informatiebrief ontvangen. 

De leerlingen van de Kinderraad zullen de actieweek op maandag 14 mei om half 9 openen. Komt u ook kijken? 

Zoals u mogelijk weet richt KWF Kankerbestrijding zich enerzijds op onderzoek om de kans op genezing steeds 

verder te vergroten. Anderzijds richt zij zich op preventie, voorkomen dat mensen kanker krijgen. In het kader 

van die preventie, willen wij op de plaats aandacht vragen voor het volgende: 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60cPZleTaAhXLZVAKHR-aD2YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/10/10/collecteweek-voor-het-kwf-kankerfonds-goed-voor-ruim-25-000-euro/&psig=AOvVaw1V8ZPXADg17pb5cHr61aBO&ust=1525252283115546
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Goed beschermd in de zon! 

De zon zit weer in de maand! Genieten dus. Maar ook 

oppassen voor de schadelijke gevolgen van de zon, vooral 

voor kinderen. Kinderen zijn extra gevoelig voor de zon.  

 

Waarom? Juist bij kinderen kunnen beschadigingen door uv-

straling uit zonlicht gevolgen hebben: hun huidcellen zijn extra 

kwetsbaar. Doordat kinderen in de groei zijn, gaat celdeling bij hen snel. Zo snel, dat niet alle beschadigde 

huidcellen kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Dit zorgt voor een verhoogde kans op huidkanker 

op latere leeftijd. Daarom is bescherming tegen de zon zo belangrijk, juist voor kinderen.  

 

Bescherm je kind door goed te smeren, het dragen van bedekkende kleren en af en toe de zon te weren.  

Smeren met zonnebrandcrème 

• Gebruik een zonnebrandcrème met beschermingsfactor (SPF) van minstens 30;  

• Smeer je kind een halfuur voor het naar buiten gaat in;  

• Smeer je kind in voordat ze naar school gaat;  

• Herhaal het smeren iedere 2 uur, of vaker na zweten, zwemmen, afdrogen of het sporten.  

 

Hoe dik moet je smeren? Smeer lekker dik! Zuinig smeren geeft een lagere beschermingsfactor dan op de 

verpakking staat.  

Wij adviseren 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt: 

1 voor gezicht en hals 

2 voor armen en schouders 

2 voor borst, buik en rug 

2 voor benen en voeten 

Vergeet de bekende vergeten plekken niet: oren, lippen én de bovenkant van voeten.  

Kleren: bedek de huid   

- Bescherm de huid met bijv. een shirt met mouwen; 

- Sommige kleding laat nog uv-straling door. Als je zeker wilt zijn van de bescherming tegen de zon, kies dan uv-

werende kleding;  

- Hoedjes of petjes helpen hoofd en nek beschermen;  

- Zet een zonnebril op (met uv-werende glazen).  

Weren: zoek af en toe de schaduw op  

• Tussen 12 en 15 uur is de zon het schadelijkst. Zoek de schaduw op tijdens deze uren;  

• Hoe? Gebruik bomen, parasols of bijvoorbeeld schaduwdoeken; 

• Houd kinderen jonger dan 1 jaar 

helemaal uit de directe zon. 

 Deze informatie komt van de 
website van KWF 
Kankerbestrijding. Daar vindt u nog 
meer informatie 
https://www.kwf.nl/voorkomen/zo
n-verstandig/pages/default.aspx  

https://www.kwf.nl/preventie/Zon-verstandig/Pages/default.aspx
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  Schoolfotograaf 17 mei 
Op donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf naar Kievitsloop. De foto’s worden 

gemaakt door Vandenberg-ID. Een verzoek van de fotograaf: Wilt u er alstublieft 

rekening mee houden dat uw kind deze dag kleurrijke kleding draagt en liefst geen 

zwarte of witte kleren aan heeft? 

      

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Koersplan Kbs Kievitsloop 

Zoals u in eerdere Memo’s heeft kunnen lezen zijn 

we tijdens studiedagen en vergaderingen druk 

bezig geweest om onze koers voor de komende 

vier jaren te bepalen. Alle scholen aangesloten bij 

INOS doorlopen momenteel dit proces. 

Aan de hand van het koersplan van INOS, getiteld 

“Ik ben, omdat wij zijn”, voor de beleidsperiode 

2018-2021 stellen alle scholen hun eigen koersplan 

op. 

Inmiddels is het koersplan van Kievitsloop opgesteld en besproken met de MR. De MR heeft uitgesproken heel 

blij te zijn met dit koersplan: “Het heeft een duidelijke richting en is ambitieus”. De vervolgstap is dat het 

Koersplan nu aangeboden wordt aan het College van Bestuur van INOS. Zij besluit tot vaststelling.  

Wij zijn erg tevreden over hoe het proces tot nu toe gelopen is en zijn heel trots op het resultaat.  

Graag informeren wij u op dit moment in grote lijn over de richting van ons beleid voor de komende vier 

schooljaren. 

Wanneer het College van Bestuur ons koersplan heeft vastgesteld (dit zal naar verwachting in juni zijn), zullen wij 

Stukadoor gezocht m/v 
Is er onder de ouders wellicht iemand stukadoor?  

En zou u tijd en zin hebben om bij ons op school één 

muur (niet zo groot, maar wel redelijk hoog – in het 

trapgat) te stuken?  Materiaalkosten worden 

uiteraard vergoed en als u dat fijn vindt door ons 

gehaald. Wij zouden hier erg mee geholpen zijn!  

Mocht u dit voor ons willen doen, kunt u een 

berichtje sturen aan kbskievitsloop_info@inos.nl 
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u uitgebreider informeren. 

Kbs Kievitsloop heeft in haar aanbod drie belangrijke accenten: We zijn een Kanjerschool, We zijn een LISTschool en 

we bieden Engels aan vanaf groep 1. We zijn trots op deze pijlers en dragen dit uit.  

In de nieuwe beleidsplanperiode kiezen we voor ontwikkeling in balans. We willen vanuit een gedegen aanpak bij de 

basisvakken (rekenen, taal en lezen) ons zaakvakonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) en 

het onderwijs in creatieve vakken geïntegreerd en thematisch vorm gaan geven. Hierbij kiezen we voor accenten op 

het gebied van samenwerken. 

Binnen de basisvakken bieden we maatwerk, waardoor kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

Bij het zaakvakonderwijs (wat we geïntegreerd en thematisch aan willen gaan bieden) bieden we een uitdagende 

leeromgeving waarin onderzoekend gedrag en een nieuwsgierige houding gestimuleerd worden. We prikkelen de 

leerlingen om eigen leervragen te stellen en brengen de wereld de klas in en gaan met de klas de wereld in om de 

antwoorden te zoeken. Hier betrekken we de schoolomgeving waar dit kansen biedt. Binnen dit onderzoekend leren 

is specifiek aandacht voor samenwerken, kritisch denken en zichzelf presenteren. 

Ook vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen zich mede-eigenaar voelen van hun leerproces en doen een 

beroep op hen om hierin verantwoordelijkheid te tonen. We geloven in een hogere betrokkenheid wanneer 

leerlingen meer zeggenschap hebben over hun eigen leerproces, doordat zij leren eigen (deel)doelen te stellen, leren 

reflecteren op hun proces en meer verantwoordelijkheid krijgen over de planning van hun werkzaamheden. Dit gaat 

vorm krijgen door het werken met portfolio’s. 

We hechten heel veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Zij kunnen een belangrijke rol spelen binnen 

het onderzoekend leren, maar vooral hebben wij hen nodig: een goede relatie met ouders is essentieel in het leren 

van het kind. We richten ons op het versterken van de educatieve driehoek (leerling- ouders-school). 

We realiseren ons dat “deze koers in een notendop” niet volledig is. Dat zou ook tekort doen aan het gehele 

koersplan. We hopen wel dat u zich hiermee een beeld kunt vormen van de richting waarin we ons willen 

ontwikkelen. Omdat we van verschillende ouders horen dat zij hier erg benieuwd naar zijn en omdat we graag 

met u delen, hebben we ervoor gekozen in dit stadium al wel in deze grote lijn te informeren. 

Privacy    
U heeft vast al iets gehoord op radio en/of tv… binnenkort verandert er één en ander met betrekking tot de 

privacy-wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Dat betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldt en dat vanaf deze datum 

dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. 

In de bijlage treft u een schrijven over hoe binnen INOS en dus op Kievitsloop omgegaan wordt met de 

persoonsgegevens van uw kind.        


