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Weer naar school! 
 Zoals u gisteren in de persconferentie heeft kunnen horen gaan de 

basisscholen vanaf 8 juni inderdaad weer met volledige klassen naar 

school. De resultaten van de verschillende onderzoeken en de situatie in 

Nederland laat het beeld zien dat dit eerder voorgenomen besluit 

doorgevoerd gaat worden. 

Wat zullen de kinderen blij zijn weer met al hun vriendjes en 

vriendinnetjes in de klas samen te zijn! Wij kijken er naar uit! 

Het besluit om weer met hele klassen naar school te kunnen, betekent niet dat alles weer naar 

‘normaal’ gaat. Nog steeds hebben we te maken met regels en richtlijnen. We zijn nog druk bezig 

om deze allemaal goed af te stemmen en ik verwacht jullie uiterlijk morgen het overzicht hiervan 

te kunnen geven voor Kievitsloop. 

Vandaag krijgen jullie al wel de algemene informatie vanuit INOS.  

 

Formatie schooljaar 2020-2021 
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn alweer in volle gang en 

ook u zult zich al eens afgevraagd hebben: “Bij wie komt mijn kind volgend 

jaar in de klas?”. Daarom hierbij een overzicht van de inzet van ons team in 

het nieuwe schooljaar: 

Groep 1-2A Juf Patricia  

Groep 1-2 B Meneer Popko en op dinsdag Juf Henriëtte 

Groep 3 Juf Heleen 

Groep 4 Juf Suzanne 

Groep 5 maandag/ dinsdag Juf Anniek en woensdag t/m vrijdag Juf Renee* 

Groep 6 maandag/ dinsdag Juf Carola en woensdag t/m vrijdag Juf Sharon** 

Groep 7 maandag, dinsdag en woensdag om de week Juf Romanie en woensdag om de week, 

donderdag en vrijdag Juf Ciska 

Groep 8 Meneer Arnoul 

Juf Michelle gaat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werken. Zij werkt op die dagen als 

IBer en in de ondersteuning. 

Juf Henriëtte werkt ook op maandag en woensdag in de ondersteuning. 

Juf Ciska werkt op woensdag om de week in de ondersteuning. 
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Juf Anniek werkt op woensdag in de ondersteuning. 

Juf Aniëlka werkt op maandag, dinsdag en op donderdagochtend in de ondersteuning. 

* Juf Renee is een nieuwe collega op Kievitsloop. Zij zal zich in het nieuwe schooljaar aan jullie 

voorstellen via de Memo. 

**Beide juffen van groep 6 zijn vanaf de start van het schooljaar met zwangerschapsverlof. Deze 

vervanging wordt ingevuld door iemand (of twee personen) uit de invalpool van Inos. Op dit 

moment is nog niet bekend wie dat gaat zijn. Zodra dit bekend is, worden de ouders van de 

betreffende klas hierover geïnformeerd. 

Afscheid van Sandra 
Lieve kinderen, ouders en verzorgers,  
Het is zeker een uniek afscheid in deze Corona-tijd, maar 
ik ben bijzonder dankbaar dat ik mijn laatste drie weken 
op school met de kinderen en collega's heb mogen 
doorbrengen. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor 
alle lieve woorden, tekeningen, kaartjes en cadeautjes die 
ik uit alle hoeken van de school heb mogen ontvangen! 
Wat ben ik verrast en verwend door jullie.  
Ik ga jullie zeker missen en wens iedereen heel veel succes, 
geluk en liefde toe! 
Sandra 

 

Bericht van de Ouderraad 

Helaas is het een feit dat veel van onze geplande activiteiten 
niet door zijn gegaan. Activiteiten waarvoor u een 
ouderbijdrage heeft betaald. 

Na overleg hebben wij als oudervereniging besloten om een 
gedeelte van de bijdrage terug te storten aan de ouders die 
de bijdrage voor dit schooljaar betaald hebben. 
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Omdat op dit moment nog niet bekend is of ook de laatste activiteiten van dit schooljaar door 
kunnen gaan, kunnen we nu nog geen duidelijkheid geven over de hoogte van het bedrag. 

Aan het eind van het schooljaar zal het bedrag aan u worden overgemaakt. 

                   

De GMR is op zoek naar nieuwe leden 

In de bijlagen vindt u twee documenten van de GMR van INOS. Zij zijn op zoek naar 
nieuwe leden in de oudergeleding. 
Heeft u interesse? Leest u de bijlagen goed door en meld u aan! 

                                       

Op de kalender 

8 juni 9 juni 
 
Juf Sharon jarig 

10 juni 11 juni 12 juni 
 
 

15 juni 
 

16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 
 
 

22 juni 
 
 

23 juni 
 
MRvergadering 
19.30 

24 juni 25 juni 
 
Memo 

26 juni 

29 juni  
 
 

30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 

 

Juniweek: lesvrije week voor de kinderen! 


