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Vakantie!  
Op veel verschillende plekken hoor je steeds weer in wat een bijzondere tijd en wat een bizar jaar 

we verkeren. De Corona-crisis heeft een grote impact op alles en iedereen. Ook wanneer ik 

terugblik op dit schooljaar, ontkom ik er vanzelfsprekend niet aan stil te staan bij dit gegeven. 

Hoewel het virus nog niet onder controle is, is de situatie op dit moment vanuit het grote, brede 

perspectief gezien, in ons land redelijk goed onder controle en is er sprake van steeds 

verdergaande versoepelingen. Dat betekent echter niet dat de impact op persoonlijk niveau nog 

steeds fors kan zijn. 

We begonnen het jaar nietsvermoedend met tal van verschillende activiteiten: natuurlijk aan het 

begin onze Gouden Weken voor een goede start met de groep, de kinderboekenweek, 

inspirerende studiedagen over o.a. onderzoekend leren, gezellige vieringen met Sint , Kerst en 

Carnaval, onze eerste ervaringen met de driehoeksgesprekken in de groepen 5 t/m 8, het werken 

met onze nieuwe methode Blink en een leuke, informatieve ouderavond hierover en niet te 

vergeten de verschillende momenten waarop collega’s landelijk, maar ook op Kievitsloop middels 

stakingen aandacht hebben gevraagd voor het onderwijs en onze beroepsgroep. 

 

Eind februari werd de eerste Corona-patiënt in Nederland middels een test gediagnosticeerd. Of 

dit nu daadwerkelijk de allereerste was, zullen we waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten, 

maar vanaf dat moment gebeurde er veel… Op 15 maart was er de alles veranderende 

persconferentie: hierin werd aangekondigd dat de scholen per de andere dag gesloten zouden 

zijn voor contactonderwijs en kregen wij de opdracht zorg te gaan dragen voor onderwijs op 

afstand. Natuurlijk waren er vermoedens, maar op het moment dat deze mededeling kwam, 

betekende dit een grote omslag: 

voor de kinderen, die ineens niet meer naar school of naar de sport mochten en hun vriendjes en 
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vriendinnetjes moesten missen; 

voor jullie als ouders, die ineens moesten gaan thuiswerken en dit moesten combineren met het 

begeleiden van het onderwijs van jullie kinderen;  

voor ons als leerkrachten (en de andere medewerkers op school), die ineens hun onderwijs op 

een heel andere wijze moesten gaan organiseren door middel van toepassingen die voor enkelen 

vertrouwd waren, maar voor velen nieuw. 

En voor ieder van ons, kinderen, ouders en leerkrachten, betekende dit vooral een verlies van de 

vaste, vertrouwde structuur. Het werken in een heel andere setting dan vertrouwd, vraagt veel 

van de mens… 

Per 11 mei mochten we met halve klassen het contactonderwijs hervatten en per 8 juni kwamen 

alle kinderen weer samen naar school. 

Het is een intensief jaar geweest dat veel van een ieder heeft gevraagd, maar bovenal overheerst 

een tevreden en trots gevoel. Wat hebben we dit samen ontzettend goed opgepakt een 

aangepakt! 

Ik ben trots op alle kinderen die in de afgelopen periode zich er steeds weer toe hebben weten te 

zetten hun schoolwerk te maken; 

trots op alle papa’s en mama’s die er alles aan gedaan hebben om hun kind(eren) zo goed als 

mogelijk te begeleiden en die ontzettend flexibel zijn geweest in het combineren van werk, 

school en opvang; 

en trots op alle collega’s van Kievitsloop, die in zo’n korte tijd met zoveel energie zoveel goeds 

hebben weggezet. 

Laten we met elkaar hopen dat de 

aangekondigde versoepelingen stand 

kunnen houden, dat het virus onder controle 

komt en dat deze tijd niet meer terug komt, 

maar laten we met elkaar het vertrouwen 

vasthouden dat ALS het weer nodig mocht 

zijn, we weten dat we dit samen kunnen! 

Namens het hele team wens ik iedereen een 

mooie zomer! Ben lief voor elkaar en blijf 

gezond! 

Graag tot 24 augustus! 

Anne-Marie 
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Lees jij mee deze zomer? 

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 Patricia (Patricia.Flohr@inos.nl) onder 
vermelding van zomerlezen. De leukste en 
origineelste selfie wordt beloond met een boekenbon! 

                                                           De winnaar van vorig jaar! 

 

Bericht van de Ouderraad 

Oproep! Leden gezocht voor de oudervereinging! 

Wil je meedenken, meehelpen en meedoen… Geef je dan 
snel op!  

Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking voor de 
Oudervereniging (Ouderraad). Ben je enthousiast en lijkt 
het je leuk om betrokken te zijn bij activiteiten van de 
school? Meld je dan aan, we kunnen je hulp goed gebruiken! Alle ouders/verzorgers waarvan hun 
kinderen op de Kbs Kievitsloop zitten, kunnen deelnemen in de Oudervereniging.  
Wat doet de Oudervereniging? De Oudervereniging is een enthousiaste club ouders die allerlei 
schoolactiviteiten voor de leerlingen organiseert. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten. 
Denk hierbij aan: de Bosdag, Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, de Koningsspelen, de 
Schoolreis en nog zoveel meer.  
De Oudervereniging zorgt ervoor dat specifieke zaken geregeld worden rondom deze 
activiteiten. De te organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar onder de 
leden verdeeld, waardoor het goed mogelijk is om rekening te houden met je eigen tijdsplanning.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er een verkiezing worden gehouden om de definitieve 
leden te bepalen. De ALV wordt gehouden op 17 september a.s. om 19:15u. Deze vergadering is 
openbaar waarvoor alle ouders/verzorgers van Kbs Kievitsloop zijn uitgenodigd. Wil je je actief 

mailto:Patricia.Flohr@inos.nl


Memo  
Kbs Kievitsloop nr.20 

----------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2019-2020 
 

inzetten op school? Meld je dan aan! We ontvangen graag je aanmelding met foto van jezelf vóór 
3 september a.s. op e-mailadres: orkievitsloop@gmail.com.  
Heb je vragen voordat je je aanmeldt? Mail of spreek gerust een van de leden aan. We kijken uit 
naar je reactie!  

Met vriendelijke groet, De Oudervereniging Kbs Kievitsloop 

                   


