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Corona-update 
 
Graag informeren we jullie over de stand van zaken wat betreft de Corona-situatie op Kievitsloop. 

Op dit moment valt het met de besmettingen gelukkig alles mee: Er zijn geen 

besmette leerlingen, geen besmette medewerkers en er is een enkele ouder die 

positief getest heeft, maar gelukkig geen klachten heeft. Laten we voorop 

stellen dat we onszelf gelukkig mogen prijzen met deze cijfers. Vanzelfsprekend 

realiseren we ons dat dit ook een momentopname is en het daarmee ook elk 

moment kan veranderen. 

Wel willen we iedereen ontzettend bedanken voor het volhouden van alle afspraken en 

richtlijnen, want natuurlijk is dat echt van invloed. Super, hoe we dit met elkaar aanpakken! 

We merken ook dat kinderen thuis gehouden worden bij klachten. Dat 

is heel fijn!  

Ook zien we dat best veel ouders bij wie hun kind klachten heeft, ook 

besluiten tot testen. Dat geeft duidelijkheid en met een negatief 

testresultaat mag het kind weer naar school. Het wel of niet testen 

blijft altijd een besluit van jullie en hoeft van ons niet. Wanneer er niet 

getest wordt, blijft jullie kind thuis totdat hij/zij minimaal 24 uur 

volledig klachtenvrij is. 

 

Inmiddels merken we dat de zelftesten hun intrede hebben 

gedaan. 

Als het goed is, ontvangen de scholen deze week de 

zelftesten voor hun personeel. Onze medewerkers kunnen 

zichzelf op vrijwillige basis twee keer per week testen. 

Deze testen zijn uitsluitend bedoeld voor als je geen 

klachten hebt en niet in contact bent geweest met iemand 

die besmet is. 

Dat is ook iets waar we jullie op willen attenderen: 

Wanneer jullie kind klachten heeft is een negatieve uitslag van een zelftest geen 

geldige uitslag om weer naar school te mogen. Als je klachten hebt (of in contact 

bent geweest met iemand met COVID-19), dien je jezelf te laten testen bij de GGD 

of wanneer je jullie kind niet wilt laten testen, blijft hij/zij thuis totdat de klachten 

24 uur weg zijn. 

Deze week is de reguliere BSO weer open gegaan. De kinderen kunnen weer op hun reguliere 

BSOdagen naar de voor- en naschoolse opvang. 
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Ook bij Kober wordt rekening gehouden met de indeling in groepen: de kleuters worden in een 

aparte groep opgevangen en ook de groepen 3-4 zitten samen. Hiermee wordt dezelfde indeling 

aangehouden als bij het buitenspelen en de overblijf. Voor de groepen 5 t/m 8 heeft Kober 

onvoldoende capaciteit om die structureel apart (5-6 samen en 7-8) op te vangen. Daarom 

worden deze groepen samen opgevangen, maar wordt er goed gekeken naar de mogelijkheden 

binnen de personeelsformatie (als die toereikend is wordt wel apart opgevangen) en zijn de 

kinderen extra veel buiten. De kinderen van de top (hogere leerjaren) die normaal van andere 

scholen ook op Kievitsloop worden opgevangen, blijven op hun eigen school in de opvang. 

De unitmanager ontvangt dagelijks een overzicht met de namen van de kinderen die aanwezig 

waren, zodat wij snel kunnen schakelen mocht er sprake zijn van een besmetting. 

In het geval van een besmetting bij een kind blijven de klasgenootjes in quarantaine en de 

kinderen met wie hij/zij bij de BSO was. Bijvoorbeeld: een leerling van groep 3 is besmet: dan blijft 

groep 3 thuis in quarantaine en de kinderen uit groep 4 met wie deze leerling op de BSO was. 

 

Samen Beter Lezen in groep 3, 4 en 5 

Maandag 26 april starten we weer met het project: SAMEN BETER LEZEN! 
De bedoeling is om tenminste vier keer per week een kwartiertje te oefenen en samen met uw 
kind hardop te lezen. De lees-technische vaardigheden gaan met sprongen vooruit door 
consequente oefening! Hopelijk doen er weer veel ouders samen met hun kind(eren) mee.  
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben inmiddels ook al een informatiebrief meegekregen. 

LEZEN IS TOP! en OEFENING BAART KUNST! 

Vrijdag 21 mei krijgen de kinderen die mee hebben gedaan een certificaat en een aardigheidje. 
Alvast veel leesplezier samen! 
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Oudertevredenheid 
Enige tijd geleden heeft u een code en uitnodiging ontvangen om het 
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Eigenlijk zou deze enquête inmiddels 
afgerond zijn, maar... Helaas is de respons tot nu toe te laag om representatief 
genoemd te worden en dat vinden we ontzettend jammer. 

Wilt u alstublieft eens kijken of de code nog te vinden is tussen de stapeltjes post ;-) en ons een 
plezier doen? Het zou superfijn zijn als we genoeg reactie krijgen om ook conclusies aan de uitslag 
te kunnen verbinden. 

 Dankjulliewel! 
Enne... natuurlijk dank aan iedereen die het al ingevuld heeft! 

Boekendooswedstrijd 
 
Denken jullie nog aan de boekendooswedstrijd? Zie voor de 
informatie de vorige memo. 
Inleveren mag op 17 mei. 
Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties! 
 

 

Koningsspelen  

 
Morgen zijn de Koningsspelen. Zoals jullie in de vorige memo hebben kunnen lezen: 
Deze dag zijn we om 14.15 uit en lunchen alle kinderen op school. 
Zorg dus alsjeblieft dat de kinderen een lunchpakketje en drinken meenemen en dat zij sportief 
gekleed naar school gaan. 
 

 

 



Memo  
Kbs Kievitsloop nr.16 

----------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2020-2021 
 

Op de kalender 
 

19 apr 
 
Dag tegen 
Pesten! 

20 apr 
Cito groep 8 
 
19.30 MR-
vergadering 

21 apr 
Cito groep 8 
 

22 apr 
Cito groep 8 
 
Memo 
 

23 apr 
 
Koningsspelen 
14.15u uit! 

26 apr 
Start samen 
beter lezen 
Groep 3-4-5 

27 apr 
 
Koningsdag- 
Vrij! 

28 apr 29 apr 
 
Juf Michelle en 
Juf Ineke jarig 

30 apr 
 

3 mei 
 
 

4 mei 5 mei 6 mei 7 mei 
 
 

10 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 
 
 

 

Meivakantie 

Meivakantie 


