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Update Corona 
 
Deze week hebben premier Rutte en minister De Jonge wederom een persconferentie gehouden. 
Helaas blijft het beeld somber en is er op dit moment haast geen ruimte voor verdere 
versoepelingen. Alleen de avondklok wordt een uur verlaat. 
 
In deze persconferenties krijgen we vanzelfsprekend steeds het landelijk beeld geschetst, maar 
wij vinden het belangrijk ook van tijd tot tijd het beeld op Kievitsloop met jullie te delen. 
Dat beeld is vooralsnog een positief beeld. Vooralsnog, want we realiseren onszelf dat dit ieder 
moment om kan slaan.  
Op het moment van schrijven zijn er bij ons geen besmettingen bekend onder leerlingen, ouders 
en collega’s.  
We merken dat iedereen ontzettend zijn best doet om zich goed aan de afspraken en 
maatregelen te houden. Kinderen worden bij klachten thuis gehouden en regelmatig besluiten 
ouders in die situatie ook om hun kind(eren)  te laten testen. Dat testen is voor ons geen must, 
maar het is wel fijn om kinderen zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan het fysieke 
onderwijs. Immers, bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar school, ook als de 
klachten nog niet over zijn. 

 
 
 Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie medewerking om samen 
deze lastige situatie het hoofd te bieden! Het is heel erg fijn dat jullie ons zo 
goed op de hoogte houden en we hopen van harte dat jullie dat blijven doen. 
 
 

Graag vragen we op deze plaats ook jullie aandacht voor de organisatie van ons onderwijs. Bij de 
opening van de school in februari was hierover het volgende te lezen: 
 

Op onze school zijn we gewend op verschillende momenten groepsdoorbroken te werken. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen op verschillende momenten in verschillende samenstellingen 
onderwijs krijgen. Ook kunnen kinderen in wisselende samenstelling extra begeleiding krijgen 
buiten de groep. 
Hoewel hiermee het risico in geval van quarantaine (waarover bij het kopje ‘leerlingen’ meer) 
verbreed wordt, is het uitgangspunt van INOS, en daarmee ook van Kievitsloop, dat we het 
onderwijs zo normaal als mogelijk blijven aanbieden.  
Hierbij maken we de afweging of deze organisatie nodig is om een onderwijskundig doel te 
behalen en dus beperken we deze momenten tot die voor het onderwijs noodzakelijke 
momenten. 
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In de komende periode zullen we in de eigen groepen LIST-lezen, wat vooral is ingegeven door het 
feit dat de gespreide starttijden het niet goed mogelijk maken dit groepsdoorbroken te doen. 
Bij begrijpend lezen in de groepen 5 tot en met 8 zullen we na de CITOtoetsen weer 
groepsdoorbroken gaan werken. 
In de ondersteuning, zoals bijvoorbeeld in de Plusklas, werken we groepsdoorbroken, maar op die 
momenten is het realiseerbaar om de kinderen van de verschillende groepen op de richtlijn van 
1,5meter van elkaar te kunnen laten werken. 

Inmiddels zijn de CITO-toetsen achter de rug en is het daarmee tijd om het begrijpend lezen (zoals 
hierboven beschreven) te hervatten. Binnen wat nodig is voor ons onderwijs en wat wij 
verantwoord achten in de huidige situatie, hebben we besloten deze lessen (van groep 5 t/m 8) 
iets anders te organiseren dan we normaliter doen. We hebben de groepen zo samengesteld dat 
er in een groep vooral kinderen uit de eigen klas zitten en wanneer er kinderen uit een andere 
groep aansluiten (omwille van het tekstniveau) is dit hooguit uit één andere groep én is die groep 
kinderen van een omvang dat zij binnen de groep bij elkaar kunnen zitten en op afstand van de 
kinderen van de andere groep. 
 
Bij het BOUW-lezen (een ondersteuningsprogramma voor groep 2 en 3) werken we met tutoren 
uit hogere groepen. Dit laten we doorgaan vanwege het belang van deze begeleiding voor het 
onderwijsproces (de kinderen kunnen dit echt niet missen en het is niet anders te organiseren). 
Het LIST-lezen gaat vooralsnog door in de eigen groep. Voor groep 3 en 4 is hierbij extra 
begeleiding, maar hierbij houden we de groepen ook van elkaar gescheiden. 

 
Tevredenheidsonderzoeken 
 

Binnenkort vinden de tevredenheidsonderzoeken weer plaats. 

Jaarlijks wordt de tevredenheidsmeting onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 

uitgevoerd en tweejaarlijks ook onder ouders en medewerkers. 

Dit jaar zijn de ouders ook weer aan de beurt en daarom informeren we jullie via deze weg. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is, middels een beknopte vragenlijst, te achterhalen wat u 

van de school van uw kind(eren) vindt. Als wij weten wat u van de kwaliteit van onze 

school vindt, kunnen wij immers gericht hieraan werken. Deze vragenlijst, mede 

ontwikkeld door de PO Raad en Kennisnet, wordt afgenomen op 

www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.  

Werkwijze  

Per gezin ontvangt u woensdag 31 maart een schriftelijke uitnodiging met een unieke code. Deze 

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD8Z60n_LgAhWOYVAKHeotA10QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vensters.nl/vensters-updates-overzicht/2018/10/11/planning-tevredenheidsonderzoeken&psig=AOvVaw1OvqxlLQyHG43vecSO8sZ6&ust=1552124173949247
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zal aan het oudste kind van het gezin meegegeven worden. Gezinnen waarvan twee adressen 

bekend zijn, krijgen op het tweede adres deze brief met unieke code per post toegestuurd.  

In deze brief vindt u het websiteadres en de code waarmee u op de vragenlijst terecht komt.  

We verzoeken u om de vragenlijst in te vullen voor het oudste kind van het gezin, dat op onze 

school zit.  

Het invullen van de vragenlijst neemt circa 5 - 10 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst invullen 

tot uiterlijk vrijdag 16 april 2021.  

Privacy 

Dit onderwijsonderzoek garandeert de privacy van alle ouders, uw antwoorden komen niet bij 

anderen terecht. We zullen u te zijner tijd informeren over de resultaten van het onderzoek via de 

Memo. 

Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage 

aan de school van uw kind(eren). Wij hopen veel reacties te mogen ontvangen. Alvast bedankt 

voor uw medewerking! 

 

 

 
  

 
Schoolfotograaf 
 

Op 8 april komt de schoolfotograaf naar school. Met de fotograaf 
zijn afspraken gemaakt hoe we dit Corona-proof kunnen laten 
verlopen. 
Door deze maatregelen kunnen we dit keer niet de foto’s na 
schooltijd laten maken waarop broertjes en zusjes staan die niet bij 
ons op school zitten. 
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Paasviering 
 

Donderdagochtend 1 april a.s. staat de Paasviering gepland op Kbs 
Kievitsloop. Vanwege de coronamaatregelen, kan de Paasviering in 
de kerk helaas niet doorgaan.  
De Paasviering zal plaatsvinden in de eigen groep. Het Paasverhaal 
wordt voorgelezen en net als in het verhaal zullen we het ‘brood’ 
delen. 
Ook gaan de leerlingen nog paaseieren zoeken op het kleuterplein. 
 
 
 

 
 

Kinderjury  

Wat is de Kinderjury? 
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen stemmen op hun favoriete 

boek. Hoe cool is dat? Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de 

Kinderjury 2021; de lezersprijs van de Kinderboekenweek. Voorwaarde 

is wel dat het boek verschenen moet zijn tussen 1 januari en 31 

december 2020. 

Het is tijd voor onze leerlingen om te stemmen op het best verschenen 

kinderboek van 2020! Als LIST-school (Lezen is top!) zijnde doen wij 

hier uiteraard aan mee. In onze schoolbibliotheek staat een tafel met daarop heel 

duidelijk herkenbaar de boeken die verschenen zijn in 2020. Daarnaast staat er ook een 
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heuse stembus en zijn er stemformulieren aanwezig waarop kinderen hun stem kunnen 

uitbrengen. Wij zorgen ervoor dat aan het eind van de stemperiode, vrijdag 30 april 

aanstaande, de formulieren worden opgestuurd naar de Kinderjury. 

 

De Kinderjury kiest vervolgens de twee beste kinderboeken van het afgelopen jaar: een 

kinderboek voor de leeftijd van 6 t/m 9 jaar en een kinderboek voor de leeftijd van 10 t/m 

12 jaar. Op 23 juni 2021 worden de winnaars bekendgemaakt! 

 
CITO-toetsen  
 

In de afgelopen periode zijn in de groepen 3 tot en met 8 de 

halfjaarlijkse CITO-toetsen afgenomen. Normaliter worden deze in 

januari afgenomen, maar omdat toen de school gesloten was, is dit in 

maart gebeurd. 

In het ouderportaal ziet u de uitslag van uw kind al, maar hier hebben we alleen de 

mogelijkheid de kale uitslag te publiceren. In de meeste gevallen zegt deze score niet zo 

veel en in onze ogen ook niet genoeg. Daarom krijgt u volgende week woensdag 31 maart 

een envelop (krijgt uw kind mee van school) met daarin het CITO-rapport. Andere jaren 

zat deze uitdraai bij het rapport. 
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Ook zal er een informatiebrief bij zitten met daarop de uitleg hoe u dit CITO-rapport kunt 

lezen. 

Mocht u na het zien van deze rapportage vragen hebben, kunt u deze stellen aan de 

leerkracht van uw kind. 

 
 

Zomerkamp 
In de bijlage zit een flyer van ZOKA – Zomerkampen Breda. Graag jullie aandacht hiervoor. 
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