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Bericht over Kanjer 
Beste Kanjer-ouders,  
 
We hopen dat jullie eigen kanjers thuis wel eens wat 
vertellen over de Kanjerlessen en dat jullie bekend zijn 
met de witte, rode, zwarte en gele petten.  
Het zou mooi zijn als de kanjerlessen thuis een beetje 
doorlopen. Om dat te stimuleren wilden we jullie vorig 
schooljaar al uitnodigen om een kanjerles in de groep 
van jullie kind bij te wonen. Ouders zijn daar ook wel 
benieuwd naar, merken wij.  
Wat hadden we al leuke ideeën! Maar helaas, ook hier 
stak corona een stokje voor. Uiteraard kunnen we niet voorspellen hoe lang we nog met corona 
te maken zullen hebben.  
Vandaar dat we een alternatief hebben bedacht om jullie zo te betrekken bij onze kanjerlessen. In 
de week van 12 november, krijgen de kinderen kanjerwerkbladen mee naar huis. Werkbladen die  
uit onze Kanjermethode komen.  
Het zou heel fijn zijn als ouders even de tijd nemen om samen met de kinderen aan deze 
kanjerbladen te werken. Praat er over, stel vragen aan elkaar, vul ze in. Kijk maar eens waar het 
gesprek naar toe gaat en daag elkaar uit.  
Bovendien zou het heel leuk zijn als er een foto gemaakt kan worden van deze samenwerking. 
Stuurt u die naar de leerkracht? 
De kinderen nemen vervolgens de werkbladen weer mee terug naar school en in de groepen 
praten we erover door. Een win-win situatie! We werken op school en thuis aan Kanjer, jullie 
krijgen een beter idee bij een Kanjerles en ouders en kinderen praten samen over Kanjer-zaken! 
Wordt vervolgd! 
 
Hebben jullie trouwens onze mooie Kanjerkoppen al op de ramen gezien? 
 

Afscheid Henriëtte – Van Brabant naar de 
Achterhoek 

 
Beste ouders, 

Met heel veel liefde en plezier heb ik de afgelopen 3 ½ jaar op Kbs Kievitsloop gewerkt.  
De liefde is ook de reden dat ik de school ga verlaten… 
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In de zomervakantie van 2016 ontmoette ik mijn vriend, die in de Achterhoek woont. Sinds die tijd 
reizen wij op en neer tussen Brabant en Gelderland. 
Nu is de tijd gekomen om te gaan samenwonen in Eibergen. 

Ik heb op basisschool Het Sterrenpalet een baan aangeboden gekregen en heb heel veel zin om 
daar in 2021 te starten. 

Dat betekent dat ik voor de kerstvakantie afscheid ga nemen van iedereen hier op Kievitsloop. 
Heel erg bedankt voor alle mooie dingen die ik hier met uw kinderen mocht meemaken!  
Het is jammer dat ik hen en ook u moet gaan missen, maar er komen ook altijd weer fijne, nieuwe 
dingen voor terug. 

Ik wens iedereen een heel mooie toekomst! 

Henriëtte 

 

Mooi gebaar 
Kleine mensen willen graag groot zijn, 
grote mensen vaak weer klein 
Maar zou het niet het beste wezen, 
altijd aardig voor een ander te zijn!? 

Deze tekst heeft Elysia Hulsman uit de kleutergroep van meneer Popko 

zeer ter harte genomen. 

Elysia met haar grote, lange bos haren heeft 

afgelopen week haar haren gedoneerd aan 

stichting Haarwensen. 

Ze kwam zelf met het idee om dit te doen… 

Waarin kleine mensen toch weer heel erg 

groot kunnen zijn. Hulde!! 

Daar kunnen wij met z'n allen nog heel veel 

van leren. 

Mocht u denken, wat doet stichting Haarwensen? Hierbij de link van 

de website om het een beetje te volgen. https://haarwensen.nl/ 

Wie weet volgen er meer. 

https://haarwensen.nl/
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Zet je licht aan! 
Afgelopen maandag mochten de kinderen uit groep 5, verlichtingsactie-tags op de grond spuiten. 
Puck en Rosalie schreven hierover. 

Hoi allemaal, 

Dit verslag gaat over zet je licht aan! 
Wij kregen een opdracht om jullie nog na te laten denken om jullie licht aan te zetten. 
Puck heeft een interview gegeven en hier laten wij jullie een stukje lezen . 

Interview 
Puck: Mag ik wat vragen? 
Meneer: Ja hoor. 
Puck: zet u uw licht aan? 
Meneer: Ja altijd als het donker wordt. Wil je het testen? 
Puck: Ja heel graag. 
De lichten deden het en dit is echt gebeurd. 

ZET JIJ OOK JE LICHT AAN?! 

Groetjes, Puck en Rosalie uit groep 5 
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11e van de 11e  

Voor veel mensen in het zuiden is 11 november een 
datum die aankondigt dat er iets staat te gebeuren: 
het begin van Carnaval 2021. 
Helaas is door de corona ook hier een dikke streep 
door gezet. 
Op school zullen we zeker op gepaste wijze Carnaval 
gaan vieren in februari, maar onze jarenlange traditie 
van de optocht door de wijk met veel kinderen van 
school, zal helaas niet plaats kunnen vinden. 

Het bestuur van Giegeldonk (de carnavalsvereniging van de Haagse Beemden) heeft het 
volgende aangegeven: 
 
15 oktober 2020 heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor carnaval 2021. 
Hierin hebben we met elkaar  de volgende besluiten genomen met betrekking tot het 
carnavalsseizoen 2020 - 2021: 
 
Met de kennis van nu achten wij het als bestuur niet haalbaar en niet wenselijk om fysiek zowel 
binnen als buiten evenementen te ontplooien. Het lijkt ons enerzijds niet mogelijk om bij fysieke 
bijeenkomsten de RIVM richtlijnen te waarborgen voor vrijwilligers en bezoekers, en anderzijds 
vinden wij dat we als stichting een verkeerd signaal af zouden geven aan de maatschappij als wij dit 
wel zouden doen. 
 
Bovenstaande neemt echter niet weg dat er op 14 november - in lijn met eerdere communicatie - wél 
een digitale installatie zal plaatsvinden van de Prins van Giegeldonk. Dit besluit handhaven we omdat 
we er van overtuigd zijn dat er - ondanks alle fysieke beperkingen -  voldoende mogelijkheden zijn om 
middels de digitale weg de carnavalsbeleving bij mensen thuis te brengen. In het kader van 
omdenken gaan we namelijk van 3 feest locaties in de wijk, naar ongeveer 11.000 (t)huis feest 
locaties. Onze aanstaande Prins heeft het op zich genomen het boegbeeld en de beschermheer te zijn 
van het Giegeldonkse carnaval in deze moeilijke corona tijden en zal ook regelmatig (digitaal) in 
beeld zijn.  
 
De komende dagen / weken zal er dan ook vorm gegeven worden aan een digitale evenementen 
agenda welke we uiteraard zullen delen via onze website en social media kanalen. 

Mochten er grandioze ideeën/ alternatieven komen over de optocht, dan houden wij u zeker op 
de hoogte en dan hopen wij als Kievitsloop een bijdrage te kunnen leveren. 
We proberen er ondanks alles toch een groots carnavalsfeest van te maken. En we hopen 
natuurlijk onze traditie in 2022 verder voort te zetten. 
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Houdt u de plaatselijke media goed in de gaten. 
Mochten er vragen zijn over Carnaval, dan kunt u altijd terecht bij Popko. 
 

Algemene ledenvergadering van de ouderraad 
Op 17 september hebben wij tijdens de algemene ledenvergadering verslag gedaan van de 
activiteiten die de Oudervereniging heeft georganiseerd in het afgelopen schooljaar. Activiteiten 
die helaas niet allemaal door konden gaan in verband met Covid-19. 
 
Op deze avond hebben wij moeten constateren dat er geen ouders aanwezig waren op de 
vergadering. Wat in de huidige omstandigheden natuurlijk heel begrijpelijk is. We kijken ernaar uit 
om jullie volgend jaar weer te verwelkomen, want elke ouder is lid van de oudervereniging.  
 
Een verslag van de vergadering kunnen jullie terugvinden op de website van  
Kbs Kievitsloop; https://www.kievitsloop.nl/ouders/oudervereniging/ 
 
Deze avond hebben wij afscheid genomen van Hatice als lid van de OR. Via deze weg willen wij 
haar nogmaals bedanken voor haar inzet bij de OR, maar vooral ook voor haar inzet voor alle de 
kinderen van Kievitsloop!  
Met het vertrek van Hatice kwam er een extra plaats vrij in de ouderraad. Op onze oproep voor 
nieuwe aanmeldingen heeft niemand gereageerd waardoor deze plaats vacant blijft. Misschien 
volgend jaar. 
 

Ouderraad 2020-2021 
 
Boven van links naar rechts: Hatice 
(vertrekkend lid), Danielle v/d V, Suzanne 
(voorzitter), Angela, Sharona, Diana. 
Onder van links naar rechts: Marielle, 
Angelique (Penningmeester), Danielle J 
(secretaris), Sanne. Op de foto ontbreekt 
Moni. 
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OR-bijdrage 
Tijdens de algemene leden vergadering is ook de ouderbijdrage voor het komende schooljaar 

vastgesteld op €40,00 (gelijk aan vorig jaar). En hoewel verschillende activiteiten niet zijn 

doorgegaan, heeft de oudervereniging zeker de intentie om alle geplande activiteiten van dit 

schooljaar doorgang te laten vinden. Natuurlijk volgens de regels van het RIVM. 

Eind september hebben de leerlingen een brief mee gekregen over deze ouderbijdrage. Mocht de 
brief niet thuis aangekomen zijn, dan treft u deze aan elders in de memo. 
 

Lustrum 
Rest ons af te sluiten met heugelijk nieuws.  
Dit schooljaar beleeft Kbs Kievitsloop haar 35-jarig bestaan.  
Zowel school als de ouderraad willen dit bijzonder nieuws natuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan. Ook niet in coronatijd! Daarom zullen alle activiteiten een extra feestelijk tintje krijgen. 
 
Hebben jullie als ouder vragen over wat wij precies doen, tips, ideeën, of kunnen wij jullie ergens 
bij helpen? Neem dan contact met ons op via de mail: ORkievitsloop@gmail.com of spreek ons 
aan. 
 

Bericht van de penningmeester OR 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Alle ouders die inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben, dank u wel! Heeft u nog 
niet betaald? Zou u hier alstublieft aan willen denken? Onze dank! 

Voor diegenen die de brief hebben gemist, hieronder treft u hem nogmaals aan. 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende: 

In samenwerking met het team van school, verzorgen wij als oudervereniging activiteiten, welke van 
de ouderbijdrage betaald worden. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, 
Bosdagen, Sportdagen, Schoolreis ect. 
Het afgelopen schooljaar zijn verschillende activiteiten helaas niet doorgegaan in verband met Covid-
19. 
De oudervereniging staat klaar voor de start van een nieuw schooljaar waarin wij zeker de intentie 
hebben om alle geplande activiteiten doorgang te laten vinden. Natuurlijk volgens de regels van het 
RIVM. 
Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. 
Bent u benieuwd wat wij als oudervereniging doen? Bekijk dan het jaarverslag, welke u kunt vinden 
op de website van de school. 
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De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is tijdens de Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld op € 40,00 per kind. 
Voor kinderen die tussen 01-01-2021 en 01-05-2021 op school komen, is de ouderbijdrage vastgesteld 
op € 30,00 per kind. 
Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 november 2020 over te boeken onder vermelding van 
de naam en de klas van uw kind. 

Bedrag €40,00 
Rekeningnummer NL50 INGB 0002 1419 47 
t.n.v. Oudervereniging Kbs Kievitsloop 
o.v.v. Naam kind en klas 

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te kunnen voldoen, dan verzoeken wij u contact op te 
nemen met de penningmeester van de oudervereniging of met Anne-Marie Gommeren, directeur van 
de school. Deze informatie zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging Kbs Kievitsloop 
Angelique Kok 
Penningmeester 

Bericht van de GMR: benoeming van een nieuwe 
voorzitter en vicevoorzitter 

Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe 
rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op zich 
neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de GMR een 
sterke basis om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over bovenschools INOS-
beleid. 
In de bijlage stellen Sharon en Jan-Willem zich aan u voor. 
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Op de kalender 

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 

 
19.30 MR-
vergadering 

18 nov 19 nov 20 nov  
 
Kinderraad 

 
23 nov 24 nov 25 nov 

 
Drempel- 
onderzoek gr. 8 

26 nov 
 
 
Memo 

27 nov 
 
 
Vrije dag! 

30 nov 1 dec 2 dec 3 dec 4 dec 
 
Sinterklaas- 
viering 
 

 

De MR-vergadering van 17 november zal wederom online plaatsvinden. Wilt u als gast 

aansluiten? Geef dit dan alstublieft door aan Wendy Bosker, voorzitter MR. 

Op 2 december stond een inloop gepland. Gezien de richtlijnen en maatregelen is deze op 

dit moment niet mogelijk helaas. 

Hoe de viering van Sinterklaas zijn verjaardag vorm gaat krijgen is nog onderwerp van 

gesprek. Wij zullen u hierover op een later tijdstip informeren. 


