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Kinderraad 2020-2021 
We hebben weer een nieuwe kinderraad! Voor de herfstvakantie is er in de groepen 5 t/m 8 een 
anonieme verkiezing gehouden. Anoniem, zodat de klasgenoten stemmen op het plan/ de 
motivatie van de kandidaten. 
Op vrijdag 16 oktober is de kinderraad voor het eerst samen gekomen. De kinderen zijn heel 
enthousiast!  

We hebben eerst “kennis gemaakt”(iedereen kent elkaar natuurlijk al      ) en de kinderen hebben 
verteld waarom zij door hun klasgenoten zijn gekozen. Ook hebben we met elkaar gesproken 
over “de regels” van de kinderraad en de opdracht die Sara mee had gekregen vanuit de 
kinderraad van INOS (Sara is namelijk de vertegenwoordiger van Kievitsloop in die kinderraad): 
Wat vind je goed gaan op school? Wat zou beter/ anders moeten? Hoe ziet de school van de 
toekomst eruit? 
De kinderraad komt dit jaar nog vijf keer samen: op 20 november, 15 januari, 5 maart, 9 april en 18 
juni. 
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Zichtbaarheid 

 
Aangezien met het verzetten van de klok de dagen korter gaan worden, is het belangrijk om goed 
zichtbaar te zijn in het verkeer.  
Wist je dat:  
- als je donkere kleding draagt, je pas vanaf 20 meter zichtbaar bent.  
- je met lichte kleding al vanaf 50 meter zichtbaar bent  
- je met reflectie al vanaf 150 meter te zien bent!  
Met andere woorden zorg er dat je zichtbaar bent in het 
verkeer!  
 
In het kader van dit thema organiseren wij voor de 
groepen 1 tot en met 4 een ervaringsactiviteit en wel 
op donderdag 12 november. Kinderen gaan ervaren wat 
het effect is van donkere of reflecterende kleding.  
De bovenbouwgroepen 5 tot en met 8 nemen op vrijdagochtend 13 november allemaal hun fiets 
mee voor een lichtcontrole. Is de fiets lichtproef om veilig gebruikt te worden tijdens de donkere 
winterdagen?  
   
Kijk eens naar deze filmpjes; dan weet u 
waarom!   https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo en  https://www.youtube.com/watch?
v=Xyqa5zUGwP0   
 

 

Nationale voorleeswedstrijd 

  

De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor de groepen 7 

en 8. Wij als team van Kbs Kievitsloop hebben deze wedstrijd gekoppeld aan de 

Kinderboekenweek. Voorafgaand aan deze wedstrijd zijn er in de groepen voorrondes gehouden. 

Hier zijn per groep twee winnaars uitgekomen. Voor groep 7 zijn dit Sara en Rosalie en voor groep 

8 zijn dit Evelien en Lindsey.  

Deze vier kandidaten hebben donderdagochtend 8 oktober gestreden om de 
titel schoolkampioen op het gebied van voorlezen. Onze schoolkampioen is geworden: Lyndsey. 
Van harte gefeliciteerd!  

https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0
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De school heeft Lyndsey nu aangemeld voor de 
vervolgrondes. Zij zal in februari/maart 
onze school lokaal en/of regionaal gaan 
vertegenwoordigen in de bibliotheek. Voor de 
regionale winnaars volgt de finale op woensdag 
26 mei 2021.  
Wij wensen Lyndsey succes met haar 
voorbereiding.  
 
 

Aflsuiting kinderboekenweek 
Vrijdag 9 oktober jl., hebben wij op school de Kinderboekenweek afgesloten met een heuse 

boekenmarkt. Leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 hebben op een kleedje, op het 

kleuterplein, hun oude boeken verkocht. Niet alleen kinderen waren geïnteresseerd 

in elkaars verkoopwaar. Ook leerkrachten hebben gretig boeken afgenomen. Tevens had een 

aantal echte ondernemers onder de kinderen speciale acties bedacht. Enkele jongere kinderen die 

geen geld bij zich hadden, kregen van de oudere kinderen geld om boeken te kopen. Het was een 

heel gezellige middag, wat een succes!  
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Herfstwandeling met de kleuters 
Fijn dat deze activiteit door kon gaan!!! Eindelijk weer een uitje MET 

enthousiaste ouders. We hebben het kabouterpad gevolgd in het Masbos. De 

kinderen hebben ook herfstspulletjes verzameld. Hapje en drankje aan de 

picknicktafel. En daarna lekker vrij spelen met zand en takken sjouwen en 

bouwen. Het werd een heel groot kampvuur. Toen het tijd werd om naar huis 

te gaan, waren de kleuters nog lang niet uitgespeeld. Ouders, kinderen, 

meneer Popko en de juffen hebben enorm genoten!! 
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Studiedag 26 oktober 
Eerder deze week, namelijk maandag j.l., waren de kinderen vrij vanwege een studiedag. We 

vinden het belangrijk u te informeren wat wij op zo’n dag doen. 

Maandag zijn we aan de slag gegaan met twee thema’s: het nieuwe koersplan van INOS en 

nascholing. 

Koersplan INOS: Net als onze school heeft ook onze stichting een koersplan. Dit koersplan start 

steeds een jaar eerder dan de schoolkoersplannen, zodat het schoolkoersplan hieruit kan 

voortvloeien. Dit schooljaar wordt het nieuwe koersplan van INOS geschreven. Voorafgaand aan 

het schrijfproces wordt informatie opgehaald. Op elke school worden de medewerkers op 

dezelfde manier bevraagd, doordat via dezelfde werkvormen een dagdeel van de studiedag 

wordt ingericht. In deze werkvormen is eerst teruggekeken op de afgelopen drie jaar (Wat gaat 

goed? en Wat ging niet/ minder goed?) om vervolgens te kijken naar de school van de toekomst. 

Nascholing: Op de dag van de leraar hebben alle medewerkers van INOS een mooi abonnement 

cadeau gekregen. Gedurende drie jaar kunnen zij onbeperkt gebruik maken van een online 

nascholingsaanbod. Hierin zijn tal van cursussen te vinden die inspelen op de verschillende kanten 

van ons werk. Zo zijn er cursussen die gericht zijn op het lesgeven, de kinderen, ICT of 

bijvoorbeeld het omgaan met werkdruk. We hebben samen naar het aanbod en de werkwijze 

gekeken en vervolgens heeft elke leerkracht een cursus gevolgd. 

 

 

 

Koffie-ochtend ouders geannuleerd 
De aangekondigde koffie-ochtend voor ouders om te praten over de stand van 

zaken van het koersplan is door de aangescherpte maatregelen geannuleerd.  
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Op de kalender 

26 okt 
 
Studiedag 
Kinderen vrij 

 

27 okt 
 

28 okt 
 
 
 

29 okt  

 
 
Memo 

30 okt 
Juf Carola 
jarig 
Halloween- 
verkleed naar 
school 

2 nov 
 

3 nov 
 
Oudergesprekken 
digitaal 

4 nov 5 nov 
 
Oudergesprekken 
digitaal 

6 nov 
 
 
 

9 nov 
 

10 nov 11 nov 12 nov 
 
Fluoractiviteit 1-4 
Memo 

13 nov 
Fietsen mee 
naar school 5-
8 
 

16 nov 
 
Juf Ingrid jarig 

 

17 nov 

 
MR-vergadering 

18 nov 19 nov 20 nov  
 
Kinderraad 
 
 

 

Op 10 november stond de centrale voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs 

gepland (voor de kinderen in groep 8). Deze avond gaat niet door. Arnoul zal de groep 

hierover nog nader informeren. 


