
MEMO Kbs Kievitsloop 2018-2019 
                      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Ouderbedankborrel 
Wat was het ontzettend gezellig op de ouderbedankborrel van 21 juni j.l.! 
Een heerlijk zonnetje, een geweldige organisatie en goed gezelschap resulteerden in een gezellig samenzijn.  
Op deze plaats onze dank aan de dames van de ouderraad Suzanne, Angelique, Daniëlle, Daniëlle, Angela, Moni, 
Diana, Miranda, Hatice  en Sharona en ook aan Popko en Dingeman. Wat hebben jullie met elkaar goed voor ons 
allemaal gezorgd! 

 

 

Calamiteitendag 5 juli 
Hoewel het vorig jaar in Memo 15 toegelicht is (bij de bekendmaking van het vakantierooster), blijkt er toch 
verwarring te zijn over de betekenis van de calamiteitendag die op 5 juli gepland staat. Een calamiteitendag is 
een soort van reserve-dag. Stel dat in de winter de cv-installatie stuk gaat en we een dag geen onderwijs kunnen 
geven, zetten we deze dag in. Als we de dag niet inzetten, hebben we deze dag dus ‘over’ en is het een vrije dag. 
De vakantie begint dus donderdag 4 juli om 15.15u. 
Ook in het vakantierooster van volgend schooljaar is zo’n zelfde calamiteitendag gepland op 10 juli 2020. 
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Formatie nieuwe schooljaar 
In de vorige Memo hebben we u geïnformeerd over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Zoals u weet, u 
heeft hierover een mail ontvangen op 18 juni jl, is er nog een wijziging in groep 6. Hier start na de zomervakantie 
Carola de Bruijn naast Sharon van Leeuwen, omdat Sabrina afscheid van ons neemt. 
Daarnaast is er een kleine aanpassing in groep 5: Romanie gaat aan het begin van de week werken en Michelle 
aan het einde. 

Het plaatje komt er als volgt uit te zien: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2A Patricia Patricia Patricia Patricia Patricia 

Groep 1-2 B Popko Anniek Popko Popko Popko 

Groep 3 Heleen Heleen Heleen Heleen Heleen 

Groep 4 Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne 

Groep 5 Romanie Romanie Romanie/ 
Michelle 

Michelle Michelle 

Groep 6 Carola Carola Sharon Sharon Sharon 

Groep 7 Ciska Ciska Ciska Sandra Sandra 

Groep 8 Arnoul Arnoul Arnoul Arnoul Arnoul 

Sandra vervult op maandag, dinsdag en woensdag haar taken als Intern Begeleider. 
Carola, Anniek, Michelle en Henriëtte vervullen op diverse dagen ondersteunende taken. 
De werkdagen van Aniëlka zijn maandag, dinsdag en donderdagochtend. 
 

Kennismaken met de nieuwe leerkracht (herhaald bericht) 
Op donderdag 4 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en) in hun nieuwe groep. 
Dit gebeurt ’s morgens om 9 uur. 
Ook alle kinderen die na de zomervakantie gaan starten op Kievitsloop worden voor dit moment uitgenodigd. 

Plusklas 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een pilot Plusklas. Met het opzetten 
van een Plusklas geven we invulling aan onze ambitie Maatwerk: het 
geven van passend onderwijs aan onze meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. 
In Memo nr. 6 hebben we uitleg gegeven over deze pilot en hoe we 
invulling geven aan de Plusklas. Mocht u dit nog eens na willen lezen, 
kunt u deze Memo terugvinden op de website. 

De pilot heeft veel positieve ervaringen opgeleverd, zowel bij de 
leerkrachten die hierbij direct betrokken zijn (Anniek als uitvoerend 
leerkracht Plusklas en Patricia als coördinator meer- en 
hoogbegaafdheid), als bij de leerlingen en ouders. Er is gewerkt met diverse thema’s en werkvormen. 

Ook is er in mei een zogenoemde 0-meting uitgevoerd door de ontwikkelgroep meer- en hoogbegaafdheid van 
INOS. Immers heeft ook INOS heldere ambities op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Met de 0-meting 
wil de ontwikkelgroep de huidige kwaliteit van de verschillende INOS-scholen op bestuursniveau in beeld 
brengen (er volgt derhalve geen schoolspecifieke rapportage). Komend schooljaar volgt dan een audit op elke 
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locatie en dan wordt beoordeeld of elke afzonderlijke locatie aan de vastgestelde basiskwaliteit voldoet. 

 
Voor Kievitsloop was deze 0-meting een positief gesprek met veel 
complimenten over de wijze waarop wij invulling geven aan dit 
onderdeel van ons onderwijs. Een mooie opsteker dus en een 
bevestiging van onze eigen ervaringen. 

Komend schooljaar zullen wij daarom de Plusklas voortzetten. De 
pilotfase is voorbij en we dragen zorg voor een structurele 
inbedding hiervan in ons aanbod. 
Ook komend jaar zal Anniek de lessen verzorgen in twee groepen 
op woensdagochtend. 

Informatiebijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid INOS 
Op 23 september a.s. wordt er op het bestuurskantoor een informatiebijeenkomst georganiseerd over meer- en 
hoogbegaafdheid. In de bijlage treft u hiervoor een uitnodiging.  
Graag uw aandacht voor deze bijlage. 

Zomerlezen 

Met de zomervakantie voor de deur willen 
wij u attenderen op onze ludieke 
zomerleesactie! In navolging van vorig 
schooljaar willen wij de kinderen wederom 
vragen een zomerlees-selfie van zichzelf te 
maken en deze voor 16 augustus 2019 te 
e-mailen naar juf Henriëtte 
(henriette.hollink@inos.nl) of naar juf 
Heleen (heleen.joziasse@inos.nl) onder 
vermelding van zomerlezen. De leukste en 
origineelste selfie wordt beloond met een 
boekenbon!  

 
Waarom zomerlezen?  
Kinderen die niet of nauwelijks lezen in de zomervakantie kunnen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt zomerdip 
of zomerverval genoemd. Om te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te 
blijven lezen. Dit noemen wij zomerlezen.  
Het belangrijkste is dat u als ouder laat zien dat lezen leuk is! Het maakt hierbij niet uit wat uw kind leest, als hij of zij 
maar leest. Denk hierbij naast gewone boeken aan vakantieboeken, folders van een pretpark, tijdschriften, 
stripboeken, etc.   

 
VakantieBiek-app  
Graag willen wij u wijzen op de VakantieBieb-app. Deze gratis app bevat meer dan 50 leesboeken en was al te 
downloaden vanaf 1 juni. Na 1 juli komen er ook e-boeken bij voor volwassenen. De app is na registratie beschikbaar 
voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek en is ter beschikking tot en met 31 augustus.  
Veel leesplezier!  

 

 

mailto:heleen.joziasse@inos.nl
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Bijna vakantie… 

En dan is dit alweer de laatste Memo voor de zomervakantie. Nog één week school en dan rinkelt op 4 juli om 
15.15u de vakantiebel. 

We hebben met elkaar weer een fijn schooljaar om op terug te kijken. Er zijn weer ontzettend veel leuke 
activiteiten geweest, zoals de Kinderboekenweek, de themaweken rondom Uitvinders met een bezoek aan de 
Uitvindfabriek, een mooi samenzijn in de Lucaskerk met Kerst, een leutig carnavalsfeest met geweldige 
deelname aan de optocht, de themaweken over De Wereld met allerlei dans-workshops, een toffe schoolreis 
naar Toverland, vele deelnemers aan een sportieve avondvierdaagse en zo zijn er nog vele activiteiten niet 
genoemd die dit jaar tot een feestje hebben gemaakt. 
Bij al deze activiteiten hebben we ook steeds mogen rekenen op de hulp van ouders. Hiervoor wil ik iedereen van 
harte bedanken. Samen maken we van Kievitsloop een fijne plek van samenzijn! 

Naast de bovengenoemde activiteitenzorgen we elke dag ook voor ‘gewoon’ goed onderwijs. Ik zet ‘gewoon’ 
bewust tussen haakjes, want dit is wel gewoon omdat dit van ons als school verwacht mag worden simpelweg 
omdat dit onze maatschappelijke opdracht is, maar het is ook ‘speciaal’ om te zien hoe we dit elke dag met 
elkaar met zoveel inzet en betrokkenheid weten te realiseren. Ik ben trots op ons team, op de wijze waarop we 
afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze kerntaak en onze ambities en ik ben dankbaar deel uit te 
mogen maken van dit prachtig geheel. 

De komende week staan nog verschillende momenten gepland: de juffen-en menerendag morgen, de musical en 
het afscheid van groep 8 op woensdag en donderdag en ook het afscheid van twee van onze collega’s: Ingrid en 
Sabrina. Ingrid zal morgen voor het laatst op school zijn en Sabrina is er tot en met de laatste schooldag. 
Beiden wil ik ontzettend bedanken voor hun inzet op Kievitsloop en alles wat zij voor de kinderen hebben 
gedaan. Ik wens beiden heel veel plezier in het vervolg van hun loopbaan, Ingrid als invaller bij Phoenix(dus wie 
weet zien we haar nog op Kievitsloop) en Sabrina op De Driezwing. 

Dan rest mij nog iedereen een heel fijne vakantie toe te wensen. Geniet van de zomer en van elkaar! 
Heel veel plezier samen en graag tot 19 augustus! 
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