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Informatieavond  

Donderdagavond 9 maart heeft de directie een informatieavond georganiseerd om een toelichting te 

geven op de brief van 6 maart jl.. Op de bijeenkomst was ook Nicole van Son, bestuurder van INOS, 

aanwezig om vragen aan het bestuur te beantwoorden. Het doel van de veranderingen is de 

kwaliteitscultuur op Kbs Kievitsloop te versterken en de schoolontwikkeling te bevorderen.  

- Versterken van de doorgaande lijn tussen de groepen 

- Uitbreiding van de differentiatie in de zorg en begeleiding 

- Verbreden van het partnerschap ouders 

- Actualiseren van de visie van school 

Tijdens de bijeenkomst zijn meerdere inzichten en meningen gedeeld. De vraag van ouders is meer 

directe communicatie van de school richting de ouders over de stappen die school zet om de doelen te 

bereiken. De directie heeft aangegeven dit o.a. te doen door de MEMO wekelijks uit te brengen.  

Na afloop van de bijeenkomst zijn nog veel ouders met elkaar, Nicole van Son, Martin Heeffer of Ger 

Aarts in gesprek gegaan. Tevens heeft de directie naar aanleiding van de bijeenkomst enkele reacties 

mogen ontvangen en beantwoord. Mocht u vragen hebben of iets willen delen, dan kunt u contact 

opnemen met Martin Heeffer (martin.heeffer@inos.nl). 

Ps.  Tijdens de bijeenkomst is er verwezen naar het inspectierapporten 2012 en 2016. 

U kunt deze vinden op de site https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/.  

De zoekterm is Kievitsloop. 

  

 

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/
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Juf Aggie 

Aan het einde van de carnavalsvakantie werd duidelijk dat op Kbs Weilust een tijdelijke vacature zou 

ontstaan in de onderbouw. Dit is tevens de school waar Aggie na de zomervakantie in de 

onderbouwgroep 1-2 gaat werken. Aan haar is de vraag gesteld of zij van deze vacature gebruik wil 

maken. Juf Aggie heeft het besluit genomen om op dit aanbod in te gaan. Dit betekent dat zij deze 

week gestart is op Kbs Weilust. De ouders van groep 1-2 A zijn daarover via een brief geïnformeerd. 

We wensen juf Aggie veel succes op de nieuwe school en danken haar voor haar inzet op  

Kbs Kievitsloop. Op 22 maart nemen we afscheid van haar. Vanaf 11.45 uur is er de gelegenheid voor 

ouders om afscheid te nemen.  

 

Welkom 

Juffrouw Sabrina gaat per 10 maart het team van Kievitsloop versterken. Zij gaat fulltime werken in 

groep 1-2A. In het onderstaande stelt juf Sabrina zich aan u voor: 

Ik ben Sabrina Platjouw (29) en ik woon sinds april 2016 in Breda. In mijn vrije tijd dans ik 

veel. Vooral hiphop, salsa en ZOUK vind ik leuk om te doen. Daarnaast ga ik graag op reis. Ik 

ben al heel wat jaren afgestudeerd en heb al veel ervaring opgedaan met invallen. Soms voor 

korte periodes, maar vaak ook voor een heel schooljaar of langer. De kans is groot dat jullie mij 

al eens gezien hebben op school, omdat ik ook een tijdje voor groep 4 heb gestaan. Sinds ik in 

Breda woon heb ik veel kortdurende vervangingen gedaan en daarom ben ik ook erg 

enthousiast over het feit dat ik straks voor een langere periode de juf van groep 1/2A zal zijn. 

Ik hoop dat we een leuke en leerzame periode tegemoet zullen gaan! 

 

Groetjes juf Sabrina 

 

Ziggo 

Er zijn geen reacties binnengekomen van ouders die problemen hebben met het telefonisch bereiken 
van de school. Dit betekent dat de school geen verdere actie onderneemt richting Ziggo. 
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Groep 3 leest voor 

Vrijdag hebben de kinderen uit groep drie voorgelezen aan de kinderen in groep 1-2.  

Samengevat: leuk, betrokken en super knap gedaan! 

 

     

Sociale veiligheid 

De afgelopen dagen hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een digitale vragenlijst ingevuld over 

sociale veiligheidsbeleving. Dit is een jaarlijks onderzoek waarmee de school een beeld wil krijgen hoe 

leerlingen de sociale veiligheid op school beleven. Alle scholen van INOS doen dat via VenstersPO.  

De uitslag wordt op de site www.scholenopdekaart.nl gepubliceerd. Zodra het verslag er is schrijven 

we daarover in de nieuwsbrief.  

 

Daarnaast maken we gebruik van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. Dit heet ‘Zien!’.  

Deze vragenlijst wordt meerdere keren per jaar ingevuld, zodat we naast onze observaties de 

leerlingen ook op een andere wijze kunnen volgen op sociaal-emotioneel gebied. Ook hiervoor geldt 

dat de leerkrachten van alle groepen en de leerlingen vanaf groep 5 de komende dagen de 

vragenlijsten gaan invullen. 

 
Iedere maand stellen we een schoolregel centraal, deze maand is dat: 

 

Kun je het even niet 
alleen, dan zijn er 

anderen om je heen.  

 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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ZOKA nieuws 

Kun jij ook niet wachten tot Zoka 2017? Of ben je 

benieuwd naar de stichting en wat we tijdens de Zoka 

weken allemaal uitspoken? Kom dan op zondag 19 maart 

naar de Zoka Kindermiddag in de Avenue in Breda! Tijdens 

de middag, waarvan de toegang vrij is, zullen we een mini 

zomerkamp houden. Dit betekent spelletjes, zoka-liedjes, 

een zoka-toneelstuk en speciaal voor de kindermiddag ook 

schmink! 

 

Terwijl de kids zich vermaken wordt er ook aan de ouders 

gedacht. Zij kunnen sfeerimpressies krijgen van de 

zomerkampen, zich vergapen aan leuke foto’s van Zoka 

weken van voorgaande jaren, en ter plekke hun kids 

inschrijven voor de aankomende Zoka kampweken in de 

zomer van 2017. Om de ouders te laten wennen aan een 

hele week zonder kinderen krijgen ook zij een voorproefje: 

in het Zokafé kunnen de ouders lekker ontspannen, Zoka-

ervaringen uitwisselen met andere ouders, en genieten van 

een consumptie, want de bar is gewoon open. 

 

Wanneer: zondag 19 maart 2017 

Hoe laat: 13.00u - 16.00u 

Waar: Theater De Avenue, Waterstraat 5, Breda 

 

NB. Omdat we tijdens de kindermiddag niet zo veel vrijwilligers hebben als tijdens de zomerkampen 

zelf willen we graag benadrukken dat het de bedoeling is dat ouders aanwezig blijven wanneer hun 

kinderen dat ook zijn. Let wel, men kan op elk moment aansluiten of vertrekken, maar voor degenen 

die dat willen staat er een volledig middagprogramma gepland.  

 

Mocht u vragen hebben, mag u altijd een mailtje sturen naar activiteiten@zomerkampenbreda.nl. 

 

 

We wensen u nog een fijne week! 

Team Kievitsloop  

 

 

 

   

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 

mailto:activiteiten@zomerkampenbreda.nl
http://www.kievitsloop.nl/

