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Schrijfster in kleutergroepen tijdens de Kinderboekenweek 
 

Annemarie van Bokhoven heeft een 

mooi kinderboek geschreven voor de 

groepen 1, 2 en 3. Zij heeft het verhaal 

verteld: de reus leest voor in de 

kabouterschool. Het boek 'Hoera! We 

gaan voorlezen' komt 5 november uit. 

De kinderen luisterden aandachtig en 

waren erg betrokken.  

Dankjewel Annemarie! 

 

 

Boeken-ruilbeurs 
De boeken-ruilbeurs was een groot 

succes. De kinderen genoten en we 

zagen veel kinderen trots naar huis 

gaan. De reden hiervoor was 

tweeledig: je was een trotse 

eigenaar van nieuwe boeken 

geworden (voor een schijntje) of je 

werd een blije verkoper. Op deze 

manier ging iedereen tevreden naar 

huis.  

Een mooie bijkomstigheid was dat 

jullie, ouders/ verzorgers, eindelijk 

weer eens op het schoolplein 

waren. Ik hoop jullie in de toekomst 

vaker op deze manier te ontmoeten. 

  

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Schrijfster bij 

kleuters, boeken-ruilbeurs 

Blz. 2 Herfstwandeling 1-2, 

oudergesprekken 

Blz. 3 Nieuw GMR lid 

 

 

 

 

 

Agenda 

25-29 okt. Herfstvakantie 

28 okt. Juf Carola en juf 

Marion jarig 

1 nov. alle leerlingen vrij 

vanwege een studiedag 

9 en 10 nov. Centrale 

voorlichting voortgezet 

onderwijs groep 8 

11 nov. Memo 5 
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Herfstwandeling kleutergroepen 
Wat boften we toch met het weer. Woensdag liepen we het kabouterpad in het Mastbos.  
De kleuters, juffen en ouders hebben enorm genoten!  

 

Oudergesprekken 
Driehoek gesprekken groepen 5 t/m 8 

In de week van 15 november vinden de oudergesprekken 

weer plaats. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn dit, net als vorig 

schooljaar, de zogenoemde driehoek gesprekken. Dit zijn 

gesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders.  

Werken met Driehoek gesprekken vergroot de 

betrokkenheid van de leerlingen en hun eigen reflectie op 

het leerproces. Ouders en leerkrachten krijgen een breder 

beeld op de ontwikkeling van hun kind/leerling.  

 Omdat we tijdens dit gesprek als leerkracht met zowel de ouders als het kind in gesprek gaan, is het 

noodzakelijk dat de leerling bij het gesprek aanwezig is. Tijdens het gesprek reflecteert de leerling op 

zijn houding en gedrag aan de hand van een formulier, de reflectiecirkel. In de klas wordt dit 

formulier voorafgaand aan het gesprek ingevuld. Wanneer de kinderen dit formulier hebben 

ingevuld, vult ook de leerkracht dit formulier in en wordt daarmee zichtbaar hoe beiden naar 

hetzelfde aspect kijken. In het gesprek kijken we naar kansen en successen en kiest de leerling een 

doel waar we in de klas de komende periode mee aan de slag gaan. Als de leerling er niet bij is, kan 

het gesprek dus ook niet gevoerd worden. Let op: dit geldt alleen voor de groepen 5 t/m 8! 
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Even voorstellen: nieuw GMR lid 
 
Ton Jacobs is dit schooljaar gestart als nieuw ouderlid in de GMR. Hij 
volgt de vertrokken Harold Bovenlander op. De GMR is erg blij met 
een volledige bezetting van 7 ouders en medewerkers. 
 
Ton stelt zich graag aan jullie voor: 
Ik ben getrouwd met Danielle en heb twee dochters Louise van (11 
jaar) en Rosalie van (9 jaar) die nu op de KBS Kievitsloop zitten. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam bij Boels Rental in de functie van 
accountmanager. 
 
Als ouder vind ik de GMR belangrijk omdat ik dan een bijdrage kan leveren aan goed functionerend 
onderwijs voor alle kinderen en ouders. Met mijn kennis en ervaring wil ik graag een positieve 
invloed hebben op de te nemen beslissingen en adviezen.  
Ik kijk uit naar een prettige en transparante samenwerking om gezamenlijk te werken aan de 
toekomst bij scholen waar kinderen zich veilig voelen, met veel plezier komen en ouders hun 
kinderen met een goed gevoel kunnen brengen. 
Dit schooljaar volgen weer verkiezingen en kunnen alle ouders en medewerkers van INOS zich 
kandidaat stellen. Wil je meer weten over de GMR?  
Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 

 

Herfstvakantie 
Beste ouders, verzorgers, de herfstvakantie staat voor de deur. Even de druk van de ketel en over 

een dikke week gaan we weer verder.  

Het eerste deel van het schooljaar is alweer voorbij. De weken zijn voorbij gevlogen. Ik heb genoten 

van de gedrevenheid van mijn collega’s, er kwam van alles op hen af en toch stonden ze er keer op 

keer weer. Het geeft een goed gevoel om op Kbs Kievitsloop te werken. Ik wens iedereen een fijne 

vakantie. Met vriendelijke groet, Raymond.  

 

https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/

