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Aangepaste thuisblijfregels RIVM 
Zoals wellicht al bekend, heeft het RIVM de thuisblijfregels voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd aangepast.  

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid naar school, 
behalve: 

• als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (koorts, benauwdheid, 
keelpijn, verlies van reuk- en of smaakvermogen);  

• als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;  
• als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts 

en/of benauwdheid. 

Wilt u alstublieft bij het ziekmelden van uw kind(eren) blijven benoemen om wat voor klacht uw 
kind thuisblijft? Dit is nodig zodat wij tijdig de GGD kunnen informeren wanneer bijvoorbeeld in 
een bepaalde groep wel erg veel zieken zijn en er dus vermoedens kunnen zijn van een eventuele 
besmetting. 

Studiedag 25 september 

Morgen zijn de kinderen vrij! 

De leerkrachten hebben een studiedag.  

We gaan morgen aan de slag met twee thema’s. 

De ochtend staat in het teken van LIST, Lezen IS 

Top. Zoals u weet is dit één van de pijlers van onze 

school. Daarom is het belangrijk hier regelmatig 

aandacht voor te hebben, zodat iedereen goed 

weet waar LIST voor staat en wat dit van ons als 

team vraagt. 

In de middag gaan we met elkaar praten over de 

pedagogische standaard. Eén van de doelen uit ons 

koersplan is dat we goed willen scoren op het pedagogisch klimaat. Dit is niet alleen een doel van 

Kievitsloop, maar van alle scholen van INOS. Daarom heeft INOS een pedagogische standaard 

ontwikkeld, want als je zegt dat je hier goed op wilt scoren, moet je ook een ‘meetlat’ hebben. In 

de middag krijgen wij een presentatie en uitleg over deze pedagogische standaard. 
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Kinderboekenweek… En toen? 
 

Op woensdag 30 september gaat de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar is het thema “En 

toen?” en daarmee staan boeken met een geschiedenis-thema centraal. 

Op Kievitsloop vinden we lezen super belangrijk en dus zullen we op school aandacht besteden aan 

de Kinderboekenweek, maar misschien wilt u er thuis ook mee aan de slag… daarvoor de volgende 

informatie: 

EN TOEN? 

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 

leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine 

nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van 

boeken! 

KINDERBOEKENWEEKGESCHENK 

Het Kinderboekenweekgeschenk® 2020 wordt geschreven door Arend van Dam. U kunt hem 

kennen van zijn boek De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij.  Met dit boek won 

hij de Archeon Thea Beckmanprijs 2018 en een Zilveren Griffel in 2019. Ook De bromvliegzwaan en 

andere verhalen over onze taal viel dat jaar in de prijzen: in 2019 werd het boek bekroond met een 

Vlag en Wimpel én met een Zilveren Penseel voor de illustrator,  Anne Stalinski. 

U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van uw boekhandelaar bij aankoop €12,50 aan 

kinderboeken. 

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK 

De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2020 is Mylo Freeman. U kunt haar 

kennen van haar boeken over het donkere prinsesje Arabella.  

KINDERBOEKENKRANT EN VOORLEESGIDS DE KINDERBOEKENKRANT 

De Kinderboekenkrant® biedt voor 6 tot 12-jarigen een helder overzicht van de leukste boeken die 

er voor hen te vinden zijn. Vraag vanaf 30 september naar de Kinderboekenkrant bij de 

boekwinkel of bibliotheek. 

DE VOORLEESGIDS 
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De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken voor kinderen van nul tot zes jaar. Een ideale 

wegwijzer voor ouders en grootouders. 

HET LIED VAN DE KINDERBOEKENWEEK: EN TOENDans en zing lekker mee, thuis of in de klas! 

Dans mee op het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen, speciaal gemaakt voor de 

Kinderboekenweek.We zingen over geschiedenis - van Cleopatra en Van Gogh tot Albert Einstein - 

en over...jou! Wat ga jij doen om geschiedenis te maken? De nieuwe clip werd opgenomen in het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Vanaf 7 september komt de songtekst en de dansvideo online. 

Luister het liedhier:https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1 

Tekst: Tosca Mente. Muziek en productie: Tjeerd P. Oosterhuis.  

 

Veel leesplezier!  
Zomaar wat leuke titels bij elkaar: 
 

 

    

                           

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s
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Boekenruilbeurs   

 Boekenruilbeurs  
ter afsluiting van de Kinderboekenweek op   

vrijdag 9 oktober aanstaande  
Wij zijn heel blij dat we dit jaar weer een boekenruilbeurs kunnen organiseren.  
Een paar jaar geleden hebben we dit ook gedaan en dat was echt fantastisch!  
  
Vanwege de Corona-maatregelen is de opzet aangepast, maar dat mag de pret niet drukken.  
De maatregelen hebben als gevolg dat we de boekenruilbeurs dit jaar zonder aanwezigheid van 
de ouders organiseren. 
  
Hoe gaat het in zijn werk?  
De kinderen hebben thuis altijd wel kinderboeken die ze gelezen hebben, maar nu 'stoffig' op de 
plank staan. Deze boeken mogen ze op vrijdag 9 oktober in een tas mee naar school nemen. In 
dezelfde tas zit ook: een kleed, duidelijke prijskaartjes met bedragen tussen de 0,50 en 3 euro én 
een portemonneetje met wat muntgeld.   
Op vrijdagmiddag tussen 13:45-14:00 uur worden de tassen meegenomen naar het kleuterplein. 
Hier wordt een leuk plekje uitgekozen om de boeken op het kleed uit te stallen. Bij slecht weer is 
ervoor gekozen om de kleden in de gangen en de aula te leggen.  
De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden waar mogelijk gekoppeld aan een oudere broer en/of zus 
of aan een groep 7 /8 leerling, zodat zij samen kunnen kiezen en afrekenen. Vanaf groep 
4 lopen de leerlingen zelf rond, waarbij er telkens 2 à 3 kinderen aan elkaar gekoppeld zijn. Eén 
van de twee gaat rondneuzen om zelf een leuk boek te kopen. Vervolgens worden de rollen 
omgedraaid en kan het andere kind een rondje maken.  
Op deze manier is 'de kraam' bemand en kan iedereen ook zelf op zoek gaan naar een leuk boek.  
  
Op deze manier kunnen we de kinderen een stuk 
eigenaarschap meegeven en houden we ons aan 
de Corona-maatregel door bij deze activiteit geen 
ouders te betrekken.  
Hopelijk kunt u de volgende keer 
wél uitgenodigd worden voor de 
boekenruilbeurs.  
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Sport en cultuur 
 
 
 
 
 
Gisteren hebben alle 
kinderen het boekje Sport- en 
cultuurintro meegekregen. In 
dit boekje vindt u een mooi 
aanbod, op het gebied van 
sport en cultuur, van Breda 
Actief, Nieuwe Veste en 
andere aanbieders. Kijk er 
samen met uw kind 
alstublieft eens goed naar. 
Wie weet zit er iets bij dat 
goed bij uw kind past! Vanaf 
30 september kunt u uw kind 
inschrijven. 
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Op de kalender 

21 sept 
 
 

22 sept 23 sept 
Start 
kinderpostzegel 
actie 
 

24 sept 
 
Memo 

25 sept 
Studiedag – 
kinderen vrij 

28 sept 
 
 

29 sept 30 sept 
Start Kinder- 
BoekenWeek 
 
 

1 okt 2 okt 

5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 
Voorlees 
Kampioen gr 7-
8 
 
Memo 

9 okt 
Einde Kinder- 
Boekenweek 
 
Boekenruilbeurs 

12 okt 13 okt 
 
Juf Heleen 
jarig 

14 okt 
 
Herfstwandeling 
groep 1-2 

 

15 okt 16 okt 
 
15.15u 
start 
Herfstvakantie 

 

Inloop vervallen: Op 12 oktober stond eigenlijk een inloop op de kalender, maar gezien de 

maatregelen rondom Corona, kan deze helaas niet doorgaan. 


