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Veiligheid rondom onze school 
 Nu de dagen wat grijzer worden en het weer wat slechter, zien we dat 

meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Ook zien we 

helaas dat er weer meer auto’s voor de poort stil gaan staan om hun kind 

te laten uitstappen of dat de auto dichtbij de poort geparkeerd wordt 

buiten de parkeervakken. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. 

Daarom verzoeken wij jullie vriendelijk om zo min mogelijk met de auto 

naar school te komen en als jullie met de auto komen: parkeer de auto 

alstublieft in een parkeervak. 

Helpt u mee om de schoolomgeving veilig te houden voor onze kinderen? 

 

CITO in ParnasSys  

Zoals we u in de vorige Memo al verteld hebben, hebben de groepen 4 t/m 8 in de afgelopen 

weken CITO-toetsen gemaakt. Inmiddels zijn alle toetsen af en verwerkt. Deze weken bespreken 

de leerkrachten de resultaten met Michelle, onze IBer. 

Na het weekend kunt u de resultaten terugvinden in de ouderportal van ParnasSys. 

Heeft u vragen n.a.v. deze resultaten? Neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw 

kind. 

 

Koffie-ochtend ouders: tussenevaluatie Koersplan 
In het schooljaar 17-18 hebben wij ons koersplan geschreven. Dit koersplan 

beschrijft onze ambities voor een beleidsperiode van vier jaar, startend met het 

schooljaar 18-19. 

Voor de zomervakantie hadden we dus de helft van de beleidsperiode erop zitten; 

een mooi moment voor een tussenevaluatie. Deze tussenevaluatie hebben we met 

het team ook gedaan op een studiedag in juni. We hebben gekeken naar onze 

ambities die we gesteld hadden, hebben bepaald of we op koers liggen en hebben 

besproken wat we denken dat nodig is om het doel aan het einde van de 

koersplanperiode te behalen. 

Deze vragen hadden we in diezelfde periode ook graag met een afvaardiging van 

de ouders besproken, want we zijn heel erg benieuwd of ouders hier hetzelfde naar 

kijken als wij als team. Wat vinden ouders van de ontwikkelingen op Kievitsloop? 
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Over welke zaken zijn jullie tevreden en welke zaken vragen volgens jullie nog om aandacht?  

Door de maatregelen ten gevolge van de Corona-crisis konden ouders toen niet naar school 

komen. Inmiddels zijn die regels wat meer versoepeld en laten we hopen dat dit ook de komende 

periode zo mag blijven. 

Graag nodig ik ouders uit die met mij, Anne-Marie, in gesprek zouden 

willen gaan over de voortgang van het huidig koersplan. Om ons én aan 

de Coronamaatreglen te houden én om een goed gesprek te kunnen 

voeren, zou ik het fijn vinden wanneer er uit elke klas één ouder kan 

deelnemen. Op die manier hebben we een mooie vertegenwoordiging 

van de ouders van onze leerlingen. Wanneer zich meerdere ouders uit 

één klas aanmelden, zal ik loten. Vanzelfsprekend informeer ik alle 

ouders die zich opgegeven hebben over deze loting. 

Graag plan ik twee koffiemomenten: één moment voor de beide kleutergroepen en groepen 3 en 

4 op donderdagochtend 29 oktober om half 11 en één moment voor de groepen 5, 6, 7 en 8 op 

dinsdag 3 november om half 2.  Beide momenten zullen zo’n anderhalf uur duren. 

Heeft u interesse om deel te nemen? Heel fijn!  

U kunt een mail sturen naar AnneMarie.Gommeren@inos.nl met daarin uw naam, de naam van 

uw kind(eren) en de groep(en) waar uw kind(eren) in zit(ten). Wanneer u kinderen in meerdere 

groepen heeft, geeft u dan alstublieft ook aan of u op beide momenten kunt of dat u voor één 

moment beschikbaar bent? 

NB: Het koersplan is als folder nog eens bijgevoegd bij deze Memo. Omdat dit oorspronkelijk een 

bestand is dat wordt gevouwen, leest het even vreemd vanaf het scherm: het is namelijk op twee 

pagina’s in drie kolommen geschreven. Op de eerste pagina ziet u in de meest rechtse kolom het 

voorblad, vervolgens treft u op de tweede pagina van links naar rechts bladzijde 1, 2 en 3 en tot 

slot op de eerste pagina in de linkerkolom bladzijde 4 en in het midden bladzijde 5. De ouders die 

deelenemen aan de koffie-ochtend, ontvangen de folder uitgedraaid… dat leest wel zo 

gemakkelijk       

 

Halloween – Verkleed naar school  
 
Iedereen merkt dat er door de Corona-maatregelen veel van de geplande 
activiteiten of bezigheden niet door kunnen gaan, zo ook de kinderen bij ons op 
school. Om die reden willen we dit jaar graag een extra feestje aan de 
schoolkalender toevoegen. 
Op vrijdag 30 oktober mogen alle kinderen vanwege Halloween verkleed naar 

mailto:AnneMarie.Gommeren@inos.nl
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school komen. Dus… zoek een griezelige outfit bij elkaar! 
In de middag zullen we ook een activiteit plannen waarbij de kinderen samen iets gezelligs gaan 
doen… wat? Daar leest u tegen die tijd meer over op Klasbord. 
 

Driehoeksgsprekken groepen 5 t/m 8 
In de week van 2 november vinden de oudergesprekken weer plaats. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn 

dit, net als vorig schooljaar, de zogenoemde driehoeksgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen 

leerkracht, leerling en ouders.                            

Werken met driehoeks-gesprekken vergroot de 

betrokkenheid van de leerlingen en  hun eigen 

reflectie op het leerproces. Ouders en leerkrachten 

krijgen een breder beeld op de ontwikkeling van 

hun kind/leerling. De ervaringen van vorig jaar 

waren erg positief! 

Omdat we tijdens dit gesprek als leerkracht met 

zowel de ouders als het kind in gesprek gaan,  is 

het noodzakelijk dat de leerling bij het gesprek 

aanwezig is. Tijdens het gesprek reflecteert de 

leerling op zijn houding en gedrag aan de hand van 

een formulier, de reflectiecirkel. In de klas wordt 

dit formulier voorafgaand aan het gesprek 

ingevuld. Wanneer de kinderen dit formulier hebben ingevuld, vult ook de leerkracht dit formulier 

in en wordt daarmee zichtbaar hoe beiden naar hetzelfde aspect kijken. In het gesprek kijken we 

naar kansen en successen en kiest de leerling een doel waar we in de klas de komende periode 

mee aan de slag gaan.  

Als de leerling er niet bij is, kan het gesprek dus ook niet gevoerd worden. Let op: dit geldt alleen 

voor de groepen 5 t/m 8! 

Beslisboom thuisblijven of naar school? 
Vind u het soms lastig te bepalen of uw kind nu wel of niet naar school mag volgens de RIVM-

richtlijnen? U bent niet de enige. Daarom is er een beslisboom gemaakt door het RIVM (samen 

met de brancheorganisaties kinderopvang, de vereniging jeugdartsen en BOinK), waarin u vraag 

voor vraag, kunt zien wat het antwoord is op de vraag: Mag mijn kind naar school? De beslisboom 

vindt u in de bijlage bij deze Memo. 
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Kanjer(s) op Kievitsloop 
Het eerste blok van het schooljaar zit er alweer bijna op. Wat vliegt de tijd! Zoals elk jaar zijn we 
gestart met extra veel aandacht voor de dynamiek in elke groep. Dit noemen we de Gouden 
Weken. Alle kinderen moeten immers even wennen aan de nieuwe leerkracht(en), aan elkaar, 
want ze hebben elkaar lang niet gezien en misschien zijn er nieuwe kinderen in de groep. Dit jaar 
was dit extra belangrijk omdat het in de laatste maanden van het vorig schooljaar zo anders 
verliep dan normaal. Als je hier in het begin van het schooljaar extra in investeert, profiteert de 
groep daar de rest van het jaar van. 
 
Met zijn allen hebben we ook de Kanjerlessen weer opgepakt en werken we met de kinderen aan 
onze kanjer regels:  
* We vertrouwen elkaar  
* We helpen elkaar  
* We werken samen en niemand speelt de baas  
* We hebben plezier en niemand lacht uit  
* We doen mee en niemand blijft zielig  
Ook gaan de leerkrachten dit jaar weer op Kanjertraining voor na- en bijscholing. Zo blijft onze 
kennis up-to-date en kunnen we onze kanjers in de groep nog meer laten stralen! 
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Op de kalender 

5 okt 
Dag van de 
leraar 

 

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 

19 okt 20 okt 21 okt 22 okt 
 
 

23 okt 
 
 
 

26 okt 
 
Studiedag 
Kinderen vrij 

 

27 okt 
 
 
 

28 okt 
 
 
Juf Carola jarig 

29 okt  

 
 
Memo 

30 okt 
 
Halloween- 
verkleed naar 
school 

 

 

herfstvakantie 


