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Grote Rekendag 
 
Woensdag 24 maart doen we met de hele school 
weer mee met de Grote Rekendag.  

De hele ochtend zal in het teken staan van 
rekenen. Het thema van deze dag is: ‘Op 
rekenreis”.  
De kinderen rekenen deze ochtend in en met hun 
eigen groep en er zal aandacht zijn voor o.a. 
rekenen met tijd en geld, navigeren in de ruimte, 
lezen van tabellen en het zelf ontdekken van een 
regel of regelmaat. 

Groep 1-2 maakt een grote rekenreis met de bus. 
Ze stoppen in verschillende landen en gaan zo aan de slag met rekenkundige 
onderwerpen. 
In groep 3 en 4 gaat het om de wonderbaarlijke rekenreis met Ieke en Pol. Tijdens de reis 
met verschillende vervoermiddelen worden raadsels opgelost, kaarten getekend en 
gelezen en wordt geld gewisseld. 
De kinderen in groep 5 en 6 gaan op reis met Fadoua en Max. Ze vinden een landkaart en 
besluiten op reis te gaan. Tijdens het reizen komen kinderen op verschillende plekken en 
gebruiken ze hun rekenvaardigheden. 
In groep 7 en 8 nemen de kinderen deel aan een speurtocht die Emile voor zijn vriendin 
Camilla heeft uitgezet en maken ze kennis met het gebruik van wiskunde in 
reisinformatie. In het tweede deel van de ochtend zetten ze zelf een speurtocht uit. 

Het belooft een leuke en leerzame rekenreis te worden! 

Overblijf onder aangepaste omstandigheden 
 

 Goed om te weten: Sommige ouders vragen zich af waarom er geen 
reguliere BSO toegestaan is en wel TSO/ overblijven. Belangrijk daarbij 
zijn de besluiten van de overheid. De overheid heeft besloten dat de 
BSO op dit moment alleen toegankelijk is voor de noodopvang, dus 
voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dat is dus geen 
besluit van de school of van Kober, maar van de overheid. 
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De TSO mag wel open. Ook dat heeft de overheid besloten. Er wordt geadviseerd de 
groepen zo goed als mogelijk gescheiden te houden, waar dat binnen de organisatie 
haalbaar is. Dat betekent dat dit dus geen voorwaarde is. Het is wel heel erg fijn dat dit bij 
ons op school wel goed gelukt is: de kinderen zitten bij de kinderen van hun eigen klas en 
tussen de verschillende groepen is minimaal 1,5 meter afstand. 

 
Voorleeswedstrijd  

 

Uit de MR 
 
Op 2 maart heeft er een digitale MR vergadering plaatsgevonden. De gedetailleerde 
notulen zijn binnenkort te vinden op de website van Kbs Kievitsloop onder het kopje 
‘ouders’ en dan ‘medezeggenschapsraad’. 
Belangrijkste punten: 

Hallo ik ben de voorleeskampioen van de school. 
Ik ga een stukje vertellen over de voorleesronde in de bibliotheek in 
Breda. 
Dit jaar was het heel anders dan normaal dat kwam door corona. 
Normaal was er heel veel publiek en nu eigenlijk maar 2 mensen. Je 
moest op een bepaalde tijd de bibliotheek in. Dan moest ik naar de 
voor leeszaal. Zelfs mijn moeder mocht niet de zaal in. In de zaal 
stond een stoel, camera, microfoon en een lamp. Ik mocht gaan 
zitten op de stoel. De cameraman testte het geluid en ik mocht gaan 
voorlezen. Het voorlezen werd gefilmd zodat de jury alle filmpjes op 
donderdag kon beoordelen. Toen ik klaar was met voorlezen moest ik 
de zaal uit en gingen ik weer naar school. Ik kreeg op donderdag 
middag de uitslag van de wedstrijd, helaas ben ik niet door. Maar het 
was een hele leuke ervaring. 
 
Groetjes van Lindsey uit groep 8 
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• Door de gespreide haal- en brengtijden missen verschillende groepen behoorlijk 
wat onderwijstijd op een dag (voor de groepen 1 t/m 4 gaat dit om 40 minuten op 
ma-di-do-vr en voor de groepen 5 en 6 om 20 minuten). Door Anne-Marie en de 
MR zijn twee voorstellen besproken om dit aan te passen zodat de kinderen meer 
onderwijstijd kunnen ontvangen. De beslissing wordt genomen door de directie en 
zo snel mogelijk gecommuniceerd en geimplementeerd. 

• Op 12 april vind het ambitiegesprek plaats tussen de MR en de school directie. Een 
van de doelen van dit gesprek is het bepalen van speerpunten en ambities voor de 
komende jaren. Hoe kan de MR haar rol verder optimaliseren om zo, in 
samenspraak met de directie, een constructief kritische bijdrage te leveren aan de 
schoolontwikkeling? Heb je hier een mening over of wil je hier input over leveren? 
Laat het de MR weten ( kbskievitsloop_mr@inos.nl)! 

•  

•  
 
Google in het nieuws – bericht van INOS 
Zoals u wellicht weet werken wij op school met onze digitale leeromgeving INOSweb. 
Deze is gebaseerd op Google Workspace for Education. Een van de belangrijke redenen 
om met deze omgeving en Chromebooks te werken is dat de privacy en beveiliging hier 
goed gewaarborgd zijn middels vele beveiligingsinstellingen die standaard aan staan. Ook 
kunnen we zelf via de beheeromgeving nog extra maatregelen nemen wanneer dat nodig 
of gewenst is. Je kunt dus bovenop de beveiligingsmaatregelen die standaard door 
Google genomen worden (en die veel strenger zijn in onze Workspace educatie versie 
dan in bv je thuis account) ook zelf nog instellingen maken om de veiligheid en privacy 
nog extra te beschermen. Bij INOS doen we dat bijvoorbeeld door ongewenste apps of 
websites te blokkeren en rapporteren bij Google als er toch nog ongewenste content 
door de strenge filters glipt. Ook hebben bij INOSscholen de leerlingen een INOSweb 
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account niet onder de eigen volledige naam maar hebben ze een nummer om in te 
loggen. 

Landelijk loopt momenteel een proces om Google (net als eerder bij Microsoft ook al is 
gedaan) te onderwerpen aan een (mogelijk) risico onderzoek. De bevindingen uit dat 
onderzoek worden besproken met de leverancier (Google) om ze goed in te kunnen 
schatten en om waar nodig maatregelen af te spreken die door de instelling of de 
leverancier doorgevoerd kunnen worden. In dit proces zijn de uitvoerders van het 
onderzoek en Google het over enkele punten (nog) niet (helemaal) eens. Wellicht heeft u 
daar vorige week in de pers over gehoord. Uiteraard hebben we ons bij INOS door beide 
partijen in detail bij laten praten. Daarbij is onze conclusie dat het hoge beveiligingsniveau 
op geen enkele wijze in gevaar is of komt en dat we veilig verder kunnen werken in onze 
INOSweb omgeving. Ook bij andere gebruikers en leveranciers komt men tot soortgelijke 
conclusies. We gunnen de uitvoerders van het onderzoek en Google dan ook graag nog 
even tijd en hebben er vertrouwen in dat ze hun (hoofdzakelijk juridische) onenigheid uit 
de wereld helpen. Zo is het proces eerder met Microsoft ook verlopen. Mochten de 
partijen er hier niet uitkomen dan zullen we ons bij INOS beraden of extra maatregelen 
nodig zijn. Vooralsnog is dat zeker nog niet aan de orde. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Schoolreis 
 

Dit lustrumjaar (de school bestaat 35 
jaar) staat er een extra feestelijk schoolreisje 
met de hele school op de planning. Wij willen 
natuurlijk dat dit door kan gaan. Het 
schoolreisje stond gepland op vrijdag 16 
april maar we verzetten dit naar vrijdag 9 
juli. We denken dan meer kans te hebben dat 
het door kan gaan en dat hopen we natuurlijk 
allemaal! We verklappen nog niet waar we 
naartoe gaan, maar we doen ons best om dit 
bijzondere schooljaar feestelijk met elkaar af 
te kunnen sluiten. Zet dus vrijdag 9 juli op de 
kalender.  
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Bericht van CJG 
Opvoeden en opgroeien, praat er over! 

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan 

opvoeden ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad 

weet. Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? 

Jullie gaan scheiden, hoe vertel je dat aan je kind?  

 

Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand 

die met je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een 

ervaren ouder of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun 

je bij de wijk-CJG-er van uw wijk terecht. In Noordwest (Haagse Beemden en Prinsenbeek) 

hebben wij 3 wijk-CJG-ers: 

Floortje Geers, floortje.geers@cjgbreda.nl  

Jackeline Voskuil, jackeline.voskuil@cjgbreda.nl  

Jacqueline Koevoets, jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl     

 
Contactpersoon Kievietsloop 
Jacqueline Koevoets is wijk-CJG-er bij basisschool Kievitsloop.  
Bellen en mailen voor vragen mag altijd. Ook is er mogelijkheid om een afspraak te maken 
voor een informatief gesprek. 
 

 
 
jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl                                                         
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
06-10394479        
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Speciale zorg 
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. 
Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere 
problematiek. De wijk CJG-er zal samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak 
opstellen en zal samen met jou op zoek gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het 
beste kan helpen.  Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder. 
Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor 
hoe lang. De regisseurs van de Gemeente  Breda geven deze beschikkingen af. 
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