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Welkom terug op school 
De zomervakantie zit er weer op. De afgelopen weken hebben de collega’s op 
school bergen werk verzet om het schooljaar 2021-2022 goed voorbereid van 
start te gaan. Het geeft me een trots gevoel om deel uit te maken van Kbs 
Kievitsloop. 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wens jullie, onze 
ouder(s)/verzorger(s), alle kinderen en het team Kievitsloop een spetterend 
en succesvol schooljaar toe.  
Na een bijzonder schooljaar is het fijn om de kinderen weer terug te zien. De 
corona maatregelen die we momenteel nog hanteren, heeft u vorige week 
ontvangen. Komen er wijzigingen dan hoort u meer van ons. Veel leesplezier 
en een vriendelijke groet, Raymond Smeets 
 

Opening van het schooljaar 
Afgelopen maandag hebben we het schooljaar afgetrapt. En een echte aftrap 

werd het. Alle juffen en meneer Arnoul mochten zich uitleven door op doel 

te schieten. De keeper, meneer Raymond, bakte er niet veel van. Meerdere 

kinderen konden ook hun skills laten zien met een nieuwe voetbal voor elke 

klas. 
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Biebouders gezocht 
Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen boeken uit kunnen 
zoeken om in de klas te lezen. Op verschillende momenten in de week is de 
bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij helpen de kinderen met het 
zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan hen uit. Hiervoor zijn we 
op zoek naar versterking! Zou u ons op een moment in de week (of om de week) 
willen helpen? Of wilt u eerst meer informatie hebben? U mag juf Carola hiervoor 
aanspreken op school of haar een e-mail sturen via carola.debruijn@inos.nl  
 

Oudercommunicatie via Parro 
Zoals jullie hebben kunnen merken, zijn wij dit jaar gestart met het gebruik van de 

oudercommunicatie app “Parro”. Parro is onderdeel van ParnasSys en zal Klasbord vervangen. In de 

basis is de werking van deze app hetzelfde als Klasbord met daarbij nog extra mogelijkheden. 

Parro kent de volgende opties:  

• Tabblad 1: Groepen 
Hier ontvangt u nieuws en mededelingen, eventueel met foto’s, 
van de groep(en) van uw kind(eren). Het gaat hierbij om de “korte 
contacten”, voor de overige contacten wordt de mail gebruikt. 

• Tabblad 2: Agenda 
Hier vindt u de specifieke klasgebeurtenissen, zoals excursies en 
klassenactiviteiten. Soms wordt daarbij gevraagd of u aanwezig bent of niet. 
Voor de oudergesprekken zult u in Parro een uitnodiging ontvangen. U kunt dan 
direct inschrijven op één van de aangegeven tijden. Hierbij zullen de ouders met 
meerdere kinderen in verschillende klassen voorrang krijgen, zodat dit een 
goede aansluiting kan hebben. 

• Tabblad 3: Gesprekken 
Heeft u een korte mededeling of een vraag voor de leerkracht, dan gebruikt u de 
optie ‘Gesprekken’. Achter de naam van de leerkracht ziet u op welke momenten 
de leerkracht beschikbaar is. Deze optie is binnenkort beschikbaar. 
Let op: ziekmeldingen lopen niet via Parro, dit melden blijft telefonisch. 

• Tabblad 4: Instellingen 
o  Profiel: hier kunt u zelf uw instellingen aangeven en aanpassen; o.a. uw naam 

en wachtwoord, een foto van uw kind en uw privacy-voorkeuren. 
o Meldingen: hier geeft u aan wanneer u Parro-meldingen in uw mail wilt 

ontvangen. 
o Parro Support: hier vindt u een antwoord op veelgestelde Parro-vragen. 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de 
groepsleerkracht van uw kind. Mochten zij hier niet aan uitkomen, kunt u zich wenden tot juf 
Suzanne of juf Michelle. 

mailto:carola.debruijn@inos.nl
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Nieuws van de ouderraad, OR 
Op woensdag 22 september om 19.00 uur houdt de ouderraad haar jaarlijkse ledenraad vergadering. 
In de bijlagen treft u twee brieven van de OR aan. 
 
 

 Nieuwe gezichten op school 
Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe collega’s op Kievitsloop actief. Ze stellen zich graag aan u 

voor. 

 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Anouk Bink, 25 jaar en ik woon in het centrum van Breda. 

Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en dit 

jaar ben ik 5 dagen werkzaam op kbs Kievitsloop. Ik vind het erg leuk 

om leerlingen de extra ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. In 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig af te spreken en leuke dingen 

te ondernemen. Laten we er met zijn allen een leuk en gezellig 

schooljaar van maken, ik heb er zin in! 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Juf Marion en ik zal elke dinsdag in groep 1/2 B aan het werk zijn. 

Ik heb heel wat jaren ervaring in het basisonderwijs. 

  
  

 

Mijn naam is Tagrid Darwish, ik ben 24 jaar en sinds kort verhuisd naar Breda 

om samen te wonen met mijn vriend. Ik kom uit Noordwijk en ben daar 2 jaar 

werkzaam geweest als juf in de onderbouw. Ik sta nu 4 dagen in de week in 

groep 1/2B en heb veel zin om met dit groepje er een leuk schooljaar van te 

maken.  
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Hallo, ik ben Marca van Bragt. Ik ben moeder van drie 
dochters; 14, 17 en 20 jaar. Ik heb met veel plezier 34 jaar voor de klas 
gestaan en vond het tijd om een stapje terug te doen en te gaan 
ondersteunen in het onderwijs. Ik werk heel graag met kleine groepjes want 
elk kind verdient de juiste aandacht en steun. Ik vind het erg leuk om de 
komende tijd op de Kievitsloop te mogen werken. Ik ben er op maandag, 
dinsdag en donderdag. De andere dagen werk ik vaak op het Kasteel in 
Breda. We gaan er een mooie tijd van maken. 
Groetjes Marca.  
 

 


