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Staking 30 en 31 januari 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen vele leraren wederom 
gaan staken. Hoewel er inmiddels wel een nieuwe CAO is, is er nog 
steeds (bij velen) een groot gevoel van ontevredenheid bijvoorbeeld 
waar het een structurele oplossing voor het lerarentekort 
betreft. 
Op Kievitsloop is de stakingsbereidheid dermate hoog, dat het College van Bestuur van INOS 
besloten heeft tot sluiting van de school. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
Voor opvangmogelijkheden kunt u mogelijk samen met andere ouders naar een oplossing kijken 
of contact opnemen met Kober. 

Wij vragen ook uw aandacht voor bijgaande brief van het bestuur. 

Let op: Op de woensdag voorafgaand aan de staking hebben we een studiedag. Dit betekent dus 
dat de kinderen op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 januari vrij zijn. 

Kerst op Kievitsloop 

Op donderdagavond 19 december hebben we 

traditiegetrouw weer van een mooi kerstdiner 

genoten. Het schoolplein was mooi verlicht met 

lampjes die door alle groepen versierd waren en er 

stond een heuse lichttractor op het schoolplein. Alle 

haren zaten chique in de gel en iedereen was mooi 

aangekleed. Ook de klassen waren prachtig versierd en 

de tafels feestelijk gedekt. Er kwamen weer heel veel 

heerlijke hapjes op tafel, vaak door de leerlingen zelf 

gemaakt. Samen hebben we genoten van het heerlijke 

buffet. Alle kinderen zijn op dezelfde avond ook naar 

een heus kerstspel in de buurt van de school gaan 

kijken, opgevoerd door onze enthousiaste stagiaires. 

Dit jaar hebben we ook contact kunnen maken met het verzorgingstehuis op het Heksenwiel. 

Groep 7 heeft het samen-gevoel dat hoort bij Kerstmis gedeeld met de ouderen daar. Samen 

spelletjes spelen, kleurplaten kleuren of gewoon gezellig kletsen. Een aantal kinderen heeft ook 

met ouderen met geheugenproblemen gepraat over vroeger. Zowel de ouderen als wij vonden 

het een fantastisch succes en we hopen dan ook dat we dit vaker mogen doen.  
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De vrijdagochtend is tot slot nog een moment om samen terug te blikken op de fijne kerstviering, 

alles op te ruimen voor een frisse start in 2020 en gezellig met elkaar plezier te hebben. Iedereen 

heeft elkaar een fijne Kerst en kerstvakantie gewenst en daarmee konden we met een goed 

gevoel de vakantie in.  

Iedereen bedankt voor het samen maken van deze mooie kerstviering! Wij kijken terug op een 

zeer geslaagde kerstviering mede dankzij de enorme hulp die we weer hebben gekregen van de 

Ouderraad.  

 

Nationale Voorleesdagen met op 22 
januari  Voorleesontbijt 
Als LiST (Lezen IS Top)-school doet Kbs Kievitsloop natuurlijk 

mee met de Nationale Voorleesdagen. 

De Nationale Voorleesdagen 2020 worden op woensdag 22 

januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt en duren tot 

en met zaterdag 1 februari. 

Ieder jaar staat er een prentenboek centraal en dat is dit jaar: ´Moppereend´ van Joyce Dunbar en 

Petr Horacek, vertaald door Jesse Goossens (uitgeverij Lemniscaat). 

Woensdag 22 januari mogen de kinderen in pyjama naar school komen. Er mogen pantoffels aan, 

knuffels en een dekentje mee. 

We genieten van een voorleesontbijt, waarvoor de kinderen hun eigen ontbijttrommel mee 

mogen nemen. 

Lekker lezen en voorgelezen worden! 

In die dagen NOG meer dan anders. 

Doet u dat thuis ook? 
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Goede doel 
Net voor de kerstvakantie is het goede doel van dit schooljaar 

bekend geworden. 

De kinderraad had weer een aantal mooie doelen gekozen 

(Stichting Jarige Job, Stichting Het vergeten kind, Villa Pardoes 

en Kika). Door een verkiezing in de groepen 5 t/m 8 is het doel 

met de meeste stemmen gekozen: Kika. 

 

Hoe en wanneer we geld gaan inzamelen? Dat volgt later! 

Berichten van CJG 
In de bijlagen treft u: 

* een flyer van het CJG over “Jouw kind is uniek”; 

bijeenkomsten voor en door opvoeders van 

kinderen met autisme.  

* een uitnodiging voor een thema-avond “Social 

Media, waat zit de uitknop? In de bibliotheek, 

Heksenakker.  
 

 
 

Doelstellingen 

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment 
geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om 
dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor 
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van 
kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing 
en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa 
zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. 
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Op de kalender 

13 jan 
Start CITO-
toetsweken 

14 jan 
MR-vergadering 
19.30u 

15 jan 16 jan 
Memo 
19.00u 
ouderavond 
Blink 

17 jan 
Juf Aniëlka jarig 

 
 

20 jan 
 
 
 

21 jan 22 jan 
 
Voorleesontbijt 

23 jan 24 jan 
Einde toetsweken 
Juf Suzanne jarig 
25 jan: meneer 
Popko jarig 

27 jan 
 
Poetsweek 
groep 1-2 
 

28 jan 29 jan 
 
studiedag – 
kinderen vrij 

30 jan 
Staking 

31 jan 
Staking 
 
1 feb: open dagen 
voortgezet 
onderwijs 

3 feb 
 
 

4 feb 5 feb 6 feb 7 feb 
Rapport 
8 feb: open dagen 
voortgezet 
onderwijs 

 


