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Kennismaken met de nieuwe leerkracht - 
doorschuifmiddag 

 
Op maandag 6 juli om 13.00 uur maken alle kinderen 
kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Vanwege de 
coronamaatregelen blijven de kinderen in het eigen lokaal 
en schuiven de leerkrachten door. De kleuters uit groep 1 
doen samen met groep 8 buiten een spelcircuit.  
We kijken ernaar uit om kennis te maken met elkaar!  

 

 

Musical groep 8  
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken vol 

enthousiasme en in recordtempo gewerkt aan de 

eindmusical. Vanwege de coronamaatregelen worden de 

ouders van groep 8 verdeeld over twee avonden en zal 

groep 8 de musical twee keer uitvoeren, namelijk op 

dinsdag 7 juli en op woensdag 8 juli.  De ouders zullen hier verder over geïnformeerd worden door 

de leerkracht van groep 8. We wensen groep 8 veel plezier en we hopen op een onvergetelijk 

afscheid van de Kievitsloop. 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag van dit bijzondere schooljaar zal plaatsvinden op 
donderdag 9 juli.  
Op vrijdag 10 juli staat een calamiteitendag op de kalender. Deze dag is een 
soort van reservedag en wordt ingezet als we door calamiteiten op school, 
een dag geen onderwijs hebben kunnen geven. Bijvoorbeeld als in de 
winter de centrale verwarming uitvalt. Nu hebben we wel een heel 
bijzonder jaar achter de rug en is de school weliswaar gesloten geweest, 
maar is middels thuisonderwijs wel onderwijs geboden. Vrijdag 10 juli zijn de 
kinderen dus vrij! 
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Zomerlezen 
 
Met de zomervakantie voor de deur willen wij u attenderen op onze ludieke zomer leesactie! In 
navolging van vorig schooljaar willen wij de kinderen wederom vragen een zomer lees-selfie van 
zichzelf te maken en deze voor 20 augustus 2020 te e-mailen naar 
juf Patricia ( Patricia.flohr@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.   
 

Vakantie Bieb-app  
Graag willen wij u wijzen op de Vakantie Bieb-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!  
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Uitslag MR verkiezingen 2020  
Beste ouders,  

Graag willen we jullie bedanken voor de getoonde interesse in de MR verkiezingen. Er is een 

groot aantal stemmen ontvangen vanuit de ouders, dank daarvoor. Daarnaast willen we alle 

kandidaten welke zich verkiesbaar hebben gesteld extra bedanken. Het is erg fijn te zien dat jullie 

betrokken willen zijn bij het onderwijs van onze kinderen. Ook willen we hier de uitslag van de 

verkiezingen bekend maken.  

Marjolein Grooters heeft een meerderheid van de stemmen behaald en zal vanaf het nieuwe 

schooljaar 2020-2021 plaatsnemen in de oudergeleding van de MR. Gefeliciteerd Marjolein! 

Daarnaast willen we Michel Verhees enorm bedanken voor zijn inzet voor de Kievtsloop in de 

afgelopen 8 jaren!  

Voor degenen die het hebben gemist, hierbij nog een korte kennismaking met Marjolein: Deze 

globetrotter heeft zich gesetteld en wil graag betrokken zijn bij de school waarop haar kinderen 

zitten. Ik ben Marjolein Grooters, 42 jaar en moeder van Merle (groep 7) en Faye (groep 5). Vorig jaar 

augustus zijn we in Breda komen wonen. We hebben de afgelopen maanden dit ons thuis gemaakt, 

meegedaan met de eerste activiteiten van school en tijdens de Corona crisis de omgeving rondom 

ons huis uitgebreid verkend. Nu is het tijd voor een volgende stap en wil ik graag actief een bijdrage 

leveren aan het waarborgen en eventueel verbeteren van de kwaliteit van de school. Als leerling van 

de middelbare school was ik ook lid van de medezeggenschapsraad en heb ik kunnen ervaren welke 

toegevoegde waarde we als medezeggenschapsraad kunnen leveren. Ik geloof in een continu streven 

naar een positieve leerervaring voor iedere leerling, in de mogelijkheid om het elk jaar weer een 

stukje beter te doen, ondanks alle uitdagingen in het onderwijs en in open en eerlijke communicatie. 

Hier wil ik me dan ook graag voor inzetten als lid van de medezeggenschapsraad.  

Naast deze verandering in de oudergeleding, heeft er ook een verandering plaatsgevonden bij de 

personeelsgeleding. Zoals u weet, is Sandra Vleugels sinds 1 juni niet meer werkzaam bij ons op 

school. Daarom kwam haar plaats in de medezeggenschapsraad vrij. Wij zijn heel blij dat Heleen 

Joziasse vanaf dit moment ook in de MR heeft plaatsgenomen. Heleen is groepsleerkracht van groep 

3. Volgend schooljaar zal er een nieuwe foto in de school hangen, zodat wij weer zichtbaar en up-to-

date zijn! 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 
 
 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Online Geloofsfeest: Jezus & de Storm op 4 juli a.s. 
Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het online Geloofsfeest voor 
kinderen: Jezus & de Storm. Ook als zij niet gelovig of katholiek zijn, kunnen ze zeker meedoen! 
 
Het feest is van 9.30 -12.30 uur en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit! Met 
theater, liedjes en opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal 
meemaken. Hij was niet bang natuurlijk, maar zijn leerlingen wel! 
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Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor aanmelden en informatie. Deelname is dit jaar gratis. 
 
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het 
vormingscentrum van het Bisdom van Breda – en verschillende parochies uit het bisdom. 

 

Summervibes 

 

Niet op vakantie dit jaar? Of nog op zoek naar leuke bezigheden voor de kinderen? Zo start de 
oproep in de folders van SummerviBes Breda, die een programma biedt boordevol interessante 
activiteiten voor iedereen van 6 t/m 18 jaar. 

 
Overal in de stad en in de verschillende wijken worden allerlei activiteiten voor verschillende 
leeftijdsgroepen georganiseerd. Kinderen kunnen samen met andere kinderen sporten, chillen, 
muziek maken of creatief zijn. Soms gratis en soms tegen betaling van een kleine bijdrage. Je 

http://www.gezinengeloof.nl/feest
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straat een paar weken inrichten als vakantiestraat kan ook. Natuurlijk gebeurt alles met de RIVM-
richtlijnen in de hand. Corona-proof dus. 
 
 

Op de kalender 
 

29 juni 
 
 

30 juni 
 
 

1 juli 2 juli 
 
 

3 juli 

6 juli  
 
Doorschuif 
middag 

 
 

7 juli 
 
Musical groep 8 

8 juli 
 
Musical groep 8 

9 juli 
 
Laatste lesdag 

10 juli 
 
Calamiteiten dag 
kinderen vrij 

 
13 juli t/m 21 augustus 

Zomervakantie 
 
 
24 augustus 
 
Eerste schooldag 

25 augustus 26 augustus 27 augustus 28 augustus 

 


