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Memo 3 
Beste ouders en verzorgers, ik wens u veel leesplezier met memo 3. 

Memo 4 zult u op donderdag 21 oktober ontvangen. 

Meneer Dries 
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is 

Dries Emmen. Met enthousiasme kom ik het 

team versterken. Ik ben al enige jaren 

werkzaam binnen het onderwijs. Mijn 

ervaring omvat zowel het onderwijskundige 

als ook het pedagogische deelgebied. Mijn 

werkactiviteiten vallen uiteen in het 

begeleiden van leerlingen, die deelnemen 

aan de Plusklas als ook het begeleiden van 

leerlingen die een extra steuntje in de rug 

nodig hebben. 

In de Plusklas gaan we gezamenlijk met de leerlingen richten op 

filosoferen, het top down benaderen van thema’s, waarbij de focus ligt 

op de onderzoekende houding van de leerling en het aandacht besteden 

aan de door de leerlingen benoemde persoonlijke leerdoelen.  

De leerlingen, die een extra steuntje in de rug krijgen komen uit de 
diverse groepen. De begeleiden en ondersteunen kan zowel voor taal 
als voor rekenen zijn. Ik ben op school van maandag tot en met 
donderdag beschikbaar.  

 

Inloop 

Maandag 18 oktober is er weer inloop op school. Komt u ook in de klas 

van uw kind(eren) kijken? U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur. 

Graag tot dan! 

  

 

Agenda 

6 oktober start Kinder- 

boekenweek 

8 oktober studiedag, alle 

leerlingen vrij 

13 oktober juf Heleen jarig 

14 oktober groep 7 en 8 

voorleeskampioen 

15 oktober boeken- 

ruilbeurs 

18 oktober 15.00-15.30 

inloop 

19 oktober MR vergadering 

20 oktober herfstwandeling 

groepen 1-2 

21 oktober memo 4 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 meneer Dries, inloop 

Blz. 2 boekenruilbeurs, 

groene voetstappen, naar 

binnen met de groep 

Blz. 3 aankondiging 

vrijwillige ouderbijdrage 
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Boekenruilbeurs 

Kinderen hebben thuis altijd wel kinderboeken die ze gelezen hebben, maar nu 'stoffig' op de plank 

staan. Deze boeken mogen ze op vrijdag 15 oktober in een tas mee naar school nemen. In dezelfde 

tas zit ook: een kleed, duidelijke prijskaartjes met bedragen tussen de 0,50 en 3 euro én een 

portemonneetje met wat muntgeld.    
Op vrijdagmiddag worden de tassen meegenomen naar het kleuterplein. Hier wordt een leuk plekje 
uitgekozen om de boeken op het kleed uit te stallen. Bij slecht weer is ervoor gekozen om de kleden 
in de gangen en de aula te leggen.  
De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden waar mogelijk gekoppeld aan een oudere broer en/of zus of 
aan een leerling van groep 7 /8, zodat zij kunnen helpen bij het uitzoeken, kopen en verkopen van 
boeken.   
Vanaf groep 4 lopen de leerlingen zelf rond, waarbij er telkens 2 à 3 kinderen aan elkaar gekoppeld 
zijn. Eén van de twee gaat rondlopen over de "beurs" om zelf een leuk boek te kopen. Vervolgens 
worden de rollen omgedraaid en kan het andere kind een rondje maken.   
Op deze manier is 'de kraam' bemand en kan iedereen ook zelf op zoek gaan naar een leuk boek.     
U als ouder bent die middag vanaf 15.00 uur van harte welkom!  
 

Groene voetstappen   

Dit jaar doen wij van 18 tot en met 22 oktober  
weer mee met de actie Groene voetstappen.  
Samen willen wij hiermee een bijdrage leveren  
aan en aandacht vragen voor een schonere  
wereld en beter klimaat!! 
 
Speciaal in deze week willen wij aan uw kind  
vragen lopend, fietsend, skatend, met de step 
naar school te komen in plaats van met de auto. Niet alleen gezond, maar ook 
milieuvriendelijk!! Op school aangekomen worden de behaalde groene voetstappen in iedere klas 
genoteerd. Aan het einde van de week wordt onder de leerlingen met de meeste groene 
voetstappen een prijs verloot. 

 

Binnenlopen in de ochtend en middag 
De inloop in de ochtend gaat we weer vormgeven worden zoals het was voor de coronaperiode. Elke 

leerkracht gaat om 08:15 naar buiten. Als de bel gaat om 08.25 uur, gaan de kinderen in de rij staan 

bij hun eigen leerkracht en vervolgens lopen ze in de rij achter elkaar aan naar binnen. Om 13.00 uur 

lopen enkele collega’s buiten en om 13.10 uur gaat de bel en ook dan gaan de groepen in een rij 

staan om als groep naar binnen te lopen. Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen via het 

hek naar keuze naar het grote schoolplein komen. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Vol enthousiasme is de oudervereniging samen met 
school al begonnen met het maken van nieuwe plannen voor komend jaar.   
 
De kinderen kunnen zich dit jaar weer verheugen op onder andere een heerlijke Sinterklaas, een 
gezellig Kerstfeest, een uitbundig carnaval, een zalig Pasen, sportieve dagen en nog veel meer 
activiteiten om hen een leuk schooljaar te geven. 
 
Natuurlijk moeten deze activiteiten bekostigd worden en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig. 
Zonder uw ouderbijdrage kunnen sommige activiteiten niet georganiseerd worden. 
Bent u benieuwd wat wij als oudervereniging nog meer doen? Bekijk dan het jaarverslag, welke u 
kunt vinden op de website van de school. 
 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 40,00 per kind. Voor kinderen die tussen  
01-01-2022 en 01-05-2022 op school komen, is de vrijwillige ouderbijdrage € 30,00 per kind. Op dit 
moment wordt er gekeken naar een uitnodiging met de mogelijkheid om uw ouderbijdrage over te 
maken middels een betaallink. Voor diegene die niet kunnen wachten, maak dan alvast gebruik van 
onderstaande QR code.  
 
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage nu al op twee manieren betalen: 

➢ U scant de QR-code met de mobiel bankieren app van uw bank, of; 
➢ U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, via 

mobiel bankieren of via overschrijving van uw bank. 
 

 

Bedrag €40,00 
 
Rekeningnummer NL50 INGB 0002 1419 47 
 
t.n.v.  Oudervereniging Kbs Kievitsloop 
 
o.v.v.  Naam kind en klas 

 

 

Alvast bedankt namens alle kinderen van de Kievitsloop!! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging Kbs Kievitsloop 
Angelique Kok 
Penningmeester 
 


