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----------------------------------------------Landelijk onderzoek naar leergroei
Alle scholen van INOS, waar Kievitsloop er dus ook één is, zijn aangemeld voor een landelijk
onderzoek door NCO naar leergroei van leerlingen. Dit onderzoek haakt in op de mogelijk
opgelopen leerachterstanden door de Corona-crisis en de subsidie die door het Ministerie OC&W
beschikbaar is gesteld om deze achterstanden aan te pakken.
U ontvangt vandaag een brief via ParnasSys om u hierover nader te informeren en wanneer u
bezwaar hebt tegen het uitwisselen van de gegevens, wordt u gevraagd dit door te geven.
Houdt u de mail alstublieft goed in de gaten?

Sinterklaasviering
Op maandag 16 november heeft u een mail ontvangen met een toelichting op de Sintviering van
dit jaar.
Vanwege de Coronarichtlijnen zijn er verschillende aanpassingen op de vertrouwde viering, maar
we hebben er alle vertrouwen in dat het een supergezellige dag gaat worden!
Er zal er geen centrale ontvangst op het schoolplein zijn. Sint en zijn Pieten zullen, wanneer zij
klachtenvrij zijn, de school bezoeken. De ochtend start met een defilé, waarbij elke groep even
langs de Sint komt om hem te begroeten. Vervolgens zullen de groepen 1-2, 3, 4 en de peuters een
langer bezoek aan Sint brengen, waarbij zij ook een voordracht zullen doen.
In de groepen 5 tot en met 8 worden surprises gemaakt.
Wij kijken uit naar het bezoek van Sint en Pieten!
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Kerstviering
Hoewel het bezoek van Sinterklaas nog in het verschiet ligt, zijn we ook al
druk bezig met de voorbereidingen van Kerst. Ook deze viering zal in
aangepaste vorm plaatsvinden.
De kerstcommissie zal u op een later moment informeren, maar houd u er
alvast rekening mee dat er geen avondviering zal zijn.

Op de kalender
23 nov

30 nov

7 dec

24 nov

25 nov

26 nov

27 nov
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Vrije dag!

1 dec

Drempelonderzoek gr. 8
2 dec

3 dec

4 dec

10 dec

Sinterklaasviering
11 dec

8 dec

9 dec
Meneer
Dingeman jarig

14 dec
Start Samen
Beter Lezen
gr.3-4-5

15 dec

16 dec

13-12 Juf Nora
jarig
17 dec

18 dec
Middag vrij!

Op 2 december stond een inloop gepland. Gezien de richtlijnen en maatregelen is deze op
dit moment niet mogelijk helaas.
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