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Weer naar school 
Het is een bijzondere week! Na zes weken 

thuisonderwijs en twee weken meivakantie konden 

maandag de deuren van school weer open. 

Weliswaar voor halve groepen, maar wat heerlijk 

om de kinderen weer op school te kunnen 

ontvangen! 

Het was nog best even wennen met de 

verschillende haal- en brengtijden, de verschillende ingangen, het om de 

dag komen, maar het was vooral ook heel gezellig elkaar weer te zien en 

met elkaar te kletsen… want zoals meerdere kinderen zeiden: “Dat is in 

het echt toch wel veel leuker dan via Hangouts!”. 

In de klassen besteden we nu vooral veel aandacht aan het weer samen 

zijn, hoe het met iedereen gaat en hoe we de afgelopen periode beleefd 

hebben. Daarnaast kijken we met de leerstof eerst terug op de 

voorgaande periode, voordat we weer verder gaan met nieuwe stof. 

We zien dat de kinderen het fijn vinden om weer in de schoolsituatie met 

hun werk bezig te zijn. 

Op dit moment is het nog even afwachten hoe de situatie na Hemelvaart 

zal zijn. Op 19 mei is er weer een persconferentie waar we verwachten dat 

deze duidelijkheid zal komen. 

Vanzelfsprekend zullen we jullie zo snel mogelijk daarna laten weten wat 

het nieuws voor Kievitsloop betekent. 
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Vakantierooster 2020-2021 
Het vakantierooster voor het komend schooljaar is besproken en vastgesteld. Natuurlijk komt er 

in het nieuwe schooljaar weer een kalender-overzicht, maar wellicht al handig om de data te 

noteren. 

Eerste schooldag 24 augustus 2020 

Studiedag 1 25 september 2020 

Herfstvakantie 19 oktober-25 oktober 2020 

Studiedag  26 oktober 2020 

Vrije dag 27 november 2020 

Vrije middag 18 december 2020, vanaf 12.00u 

Kerstvakantie  21 december 2020- 3 januari 2021 

Uitspraken van kleuters uit de groep van Popko 😊 
 
*Oooh wat leuk, maar wanneer komen de andere kinderen? 
*Ik wil zo graag met die andere kinderen spelen. 
*Ik heb per ongeluk 21 tellen mijn handen  gewassen. 
*Moet ik nu alweer mijn handen wassen? 
*Je moet ook je duimen heeeeel goed wassen hoor. 
*Mijn papa  snapte het helemaal niet hoor. 
*Wanneer komen die  andere kinderen nou? 
(Dit was ongeveer de 20ste keer) 
*Mag ik een sticker, omdat ik zo'n held ben? 
*Nou gelukkig is mijn beste vriend er wel. 
*Meneer Popko, mijn chocolademelk is omgevallen,  maar het is ook zo gek om op 
school te eten, ik kan er echt niks aan doen, ik ruim het ook wel  op hoor. 
*Oooh wat eet jij veel boterhammen zeg. 
*Zullen we ruilen van boterham? 
*Meneer Popko, jij bent niet zo slim hè? Ik mag van jou jouw sleutels dragen, maar 
dan krijg ik toch Corona? 
*Wanneer komen de andere kinderen  nou.? 
(21 ste keer 😂) 
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Studiedag 3 februari 2021 

Vrije middag 12 februari 2021, vanaf 12.00u 

Voorjaarsvakantie 15 februari- 21 februari 2021 

Studiedag  19 maart 2021 

Vrije dag - Goede Vrijdag 2 april 2021 

Vrije dag - Tweede Paasdag 5 april 2021 

Vrije dag - Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 3 mei- 16 mei 2021 

Vrije dag – Tweede 
Pinksterdag 

24 mei 2021 

Juniweek 28 juni- 4 juli 2021 

Calamiteitendag 23 juli 2021 Deze dag is vrij, MITS er gedurende 
het jaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden, 
waardoor we de school voor een dag hebben 
moeten sluiten 

Zomervakantie 26 juli- 5 september 2021 

 

                   

De MR is op zoek naar een nieuw lid! 

De tweede termijn van Michel Verhees loopt aan het eind van dit 
schooljaar af. Daarom is de MR (Medezeggeschapsraad) van Kievitsloop 
op zoek naar een enthousiaste ouder om deel te nemen in het overleg in 
het nieuwe schooljaar.  
Dus, vindt u het leuk om mee te praten en na te denken over het reilen 
en zeilen van onze school en wilt u aanspreekpunt zijn voor de ouders, meld u dan aan! 

Dit kan uiterlijk tot vrijdag 22 mei om 12 uur via een e-mail naar kbskievitsloop_mr@inos.nl 
In de aanmelding graag uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, een korte introductie en 
motivatie van maximaal een half A4 samen met een foto. 

Als er zich meerdere kandidaten melden, zal er een stemming gehouden worden. Bij slechts één 
kandidaatstelling zal deze kandidaat automatisch “gekozen” worden. 

 

mailto:kbskievitsloop_mr@inos.nl
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Op de kalender 

11 mei 12 mei 
 

 

13 mei 14 mei 
 
Memo 

15 mei 
 

 
18 mei 
 
 

19 mei 
 
Persconferentie 
 

20 mei 
 

21 mei 
Hemelvaart - vrij 

22 mei 
vrij 

25 mei 
Juf Patricia 
jarig 

 

26 mei 
 

27 mei 28 mei 
 
Memo 

29 mei 
 
 

1 juni 
Tweede 
Pinksterdag -
vrij 

2 juni 3 juni 
 
 

4 juni 5 juni 

 

! Komende woensdag zou de juffen- en menerendag op het programma staan. Een feestelijke dag 

waarop we gezamenlijk alle verjaardagen van juffen en meesters vieren. Doordat we nu met halve 
groepen naar school gaan, is dit vooralsnog uitgesteld. Mocht het later dit schooljaar nog mogelijk 
zijn hier binnen de dan geldende richtlijnen iets mee te doen, laten we u dit weten. 


