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Staking 15 maart 

Vorige week heeft u via ParnasSys een brief ontvangen van ons 
bestuur Inos over de op handen zijnde staking in het onderwijs. Aangezien er veel 
collega’s hebben aangegeven dat zij gaan staken, heeft Inos besloten al haar scholen 
op vrijdag 15 maart te sluiten. Dit geldt dus ook voor ons, Kievitsloop. 
Het is belangrijk dat u op tijd opvang regelt voor uw kinderen zodat zij hier ’s 
morgens niet voor een gesloten deur staan. Wellicht kunt u met andere ouders 
afspraken maken of een beroep doen op Kober. 
Wij begrijpen dat dit wellicht lastig is voor de organisatie binnen uw gezin, maar soms 

is actie voeren nodig om iets te bereiken. We rekenen op uw begrip. Het gaat immers over de kwaliteit van het 
onderwijs aan uw kinderen. 
 

Ouderavonden 
 
Deze week hebben we weer heel veel ouders gesproken tijdens de ouderavond op dinsdag en verwachten 
vandaag ook nog veel ouders. Uiteraard is het rapport onderwerp van gesprek, maar ook het welbevinden van 
uw kind komt aan bod. We waarderen uw komst en inbreng enorm, samen werken we zo aan de ontwikkeling 
van uw en onze kinderen.   
Ook zijn we benieuwd naar uw mening over het vernieuwde rapport, zijn de bolletjes duidelijk en overzichtelijk? 
Mochten er trouwens tussendoor zaken zijn die u met de leerkracht van uw kind wil bespreken, dan kunt u 
natuurlijk een extra afspraak maken met de leerkracht. 
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Alaaf, alaaf, tis weer bijna carnaval 
 
De kinderen die zich hebben opgegeven voor de optocht op 2 maart aanstaande door Giegeldonk, hebben al 
hard gewerkt. Kinderen van alle groepen werkten samen en hielpen elkaar. En dat allemaal in een prima 
carnavals-sfeertje.  
 

zo doede da agge op de Kievitsloop zit 
 
De optocht vertrekt om 13.30 uur bij winkelcentrum De Donk. De route wordt gepubliceerd in het Haagse 
Beemden Nieuws. Meer dan 65 “Kievitjes” lopen mee, het is nu al een succes! We hopen en rekenen natuurlijk 
op heel veel publiek langs de route, want: hoe meer zielen hoe meer vreugd. En dan ook duimen voor een 
zonnetje natuurlijk. 
 

       
  
   

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Op dinsdag 26 februari is er weer een MR vergadering. Deze vindt plaats in de teamkamer van Kievitsloop. In de 
MR zitten leden van het team en een afvaardiging van de ouders. Anne-Marie sluit als directeur altijd voor de 
pauze aan. Omdat het belangrijk is om open, duidelijk en transparant te zijn naar alle medewerkers en ouders 
van Kievitsloop, zal de agenda voortaan in de Memo verschijnen. U bent uitgenodigd om de vergadering bij te 
wonen en mee te praten. Het indienen van agendapunten kan echter alleen door MR leden gebeuren.  Zien we u 
volgende week? 
 
De agenda: 
 
19:30 uur opening, post, mededelingen en vaststellen van de notulen van 8 januari jongstleden. 
19:40 uur nieuws vanuit de GMR vergadering van 5 februari jongstleden 
19:55 uur aanstippen werkverdeling 
20:10 uur ICT 
Tussentijdse rondvraag 
20:30 uur pauze 
20:40 uur MR verkiezingen 
20:50 uur VSO/TSO/NSO 
21:00 uur Rondvraag en sluiting 
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Als je kind verliefd is – Bericht van CJG Breda  

Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn. Zucht, verliefd. Ook kinderen 

kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best vreemd.  Moet je deze gevoelens wel of niet serieus nemen? 

Hier wat tips en informatie over hoe je verliefdheid bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.  Lees 

verder:  https://www.cjgbreda.nl/nieuws/als-je-kind-verliefd 

CJG Breda  

Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de School-
CJG-er van CJG Breda.  Op jouw school is dit:  Gusta Nijssen,  e-mail: gusta.nijssen@cjgbreda.nl  

Gusta is bij ons in de oneven kalenderweken. Dus deze week 7, dan over 2 weken in week 9, etc. 

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, 
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en 
jongeren werken.  

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .   

Bij de leerkracht van uw kind kunt u informeren wanneer de school CJG-er op school aanwezig is en hoe u haar 
kunt bereiken.  

 

  

https://www.cjgbreda.nl/nieuws/als-je-kind-verliefd

