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Ozosnel op Kievitsloop 
In de hal van de school is de verblijfplaats van Ozosnel gemaakt. Zoals 

jullie weten is Amerigo met pensioen gegaan en rijdt Sinterklaas nu op 

Ozosnel door het land. Ozosnel moet natuurlijk zo nu en dan rusten en 

verzorgd worden. Sinterklaas is er erg blij mee dat er op Kievitsloop een 

plek is ingericht voor zijn paard. 

 

Aangescherpte corona maatregelen 
Zoals u in het nieuws zeker al gehoord heeft worden enkele corona 

maatregelen aangescherpt. Zo spoedig als mogelijk ontvangt u een 

uitgebreide toelichting vanuit onze stichting. 

De belangrijkste aanpassingen kunt u alvast hieronder lezen: 

• Ouders/ verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet 

anders kan; 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 

• Als een huisgenoot, gezinslid of een nauw contact besmet is met het coronavirus, dan gaan 

alle huisgenoten in quarantaine. 

 

Daarnaast zijn de basismaatregelen van belang: regelmatig handenwassen, binnenruimtes ventileren 

en geen handen schudden. 

U zult begrijpen dat de Sint- en Kerstviering hierdoor in aangepaste uitvoering zullen plaatsvinden. 

Tot slot zijn we benieuwd wat de ingelaste persconferentie van demissionair premier meneer Rutte 

gaat brengen. Mochten er belangrijke zaken uit voortkomen, houd ik u op de hoogte. 

 

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Ozosnel op school 

Blz. 1 Corona maatregelen 

Blz. 2 Groene voetstappen 

Blz. 2 Kerstviering 

Blz. 2 Ontruimingsoefening 

Blz. 3 Afscheid juf Tagrid 

en juf Marion 

 

 

 

 
 

Agenda 

1 dec. Drempelonderzoek 

groep 8 

3 dec. Sinterklaas viering 

6 dec. Alle leerlingen vrijdag 

9 dec. Meneer Dingeman 

jarig 

9 dec. Memo 7 

 

 

 

 

 



Memo 6   

Kbs Kievitsloop 
----------------------------------------------- 

 

                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2021-2022 
 

2 

Groene voetstappen   

Dit jaar doen wij van 7 tot en met 10 december weer mee  
met de actie Groene voetstappen. Aanvankelijk zouden we dit in  
oktober gedaan hebben, dit lukte destijds niet.  
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 of 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. 
 

Kerstviering 2021 
Helaas zijn wij nog niet van Corona af en moeten wij u mededelen dat de kerstviering op 

donderdagavond 23 december 2021 niet door zal gaan. 

De kinderen hebben dus een gewone schooldag en zijn daarom dan ook om 15.15 uur uit. 

We zijn met de kerstcommissie aan het kijken naar een alternatieve invulling op vrijdagochtend 24 

december 2021. Vrijdagmiddag zullen de kinderen wel gewoon vrij zijn, zoals in de kalender staat 

aangegeven. 

 

We blijven afhankelijk van mogelijk nieuwe maatregelen. 

De precieze invulling van de kerstviering is hiervan 

afhankelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie 

 

Ontruimingsoefening 

Vandaag, donderdag 25 november, heeft onze school een ontruimingsoefening gehouden. De 

groepen gingen op een rustige manier naar het NAC veldje. De school was binnen 8 minuten 

ontruimd en gecontroleerd. 
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Juffrouw Tagrid en juffrouw Marion van 1-2B nemen afscheid 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 stonden meneer Popko en juffrouw Anniek in groep 1-2B. Helaas 

werd meneer Popko ziek en daar kwam een invaller voor in de plaats. Kort voor de zomervakantie 

gaf juffrouw Anniek te kennen een kans op een andere school te ambiëren. Op dat moment was 

juffrouw Anne-Marie nog directeur op onze school. Hoe het met meneer Popko zou gaan, was niet 

bekend en juffrouw Anne-Marie zette de juiste stappen om via Phoenix groep 1-2B te bezetten met 

juffrouw Tagrid en juffrouw Marion. 

Hun inzet op onze school heeft op een goede manier uitgepakt en we willen hen hartelijk bedanken 

voor hun inzet. Bij de start van het kalenderjaar 2022 gaan er verschuivingen plaatsvinden. Door het 

overlijden van meneer Popko is er een vacature voor vier dagen ontstaan in groep 1-2B.  Opgetogen 

kan ik u vertellen dat deze vacature ingevuld is.  

Juffrouw Tagrid heeft er voor gekozen, om aan het begin van haar onderwijscarrière, zich breed te 

oriënteren op meerdere scholen. Ze gaat na de kerstvakantie op andere scholen aan het werk om 

zich verder te kunnen ontwikkelen als startend leerkracht. Ook juffrouw Marion was een invalster 

(op de plek van juffrouw Anniek voor één dag), inmiddels is de ontstane vacature van juffrouw 

Anniek ingevuld door meneer Dries. Deze aanstelling omvat ook die ene dag in groep 1-2B (op 

maandagen na de kerstvakantie). 

Na kerstvakantie komt juffrouw Wendy (Wendy Matthijssen) ons team versterken, zij zal op dinsdag 

tot en met vrijdag de kleuters van groep 1-2B onder haar hoede nemen. Juffrouw Wendy is een 

ervaren leerkracht en wij heten haar van harte welkom. 
 

Bijlage GGD 
In de bijlage treft u een flyer van de 

Jeugdgezondheidszorg West-Brabant aan. 


