
Memo 8    

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

 

                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2021-2022 
 

1 

 

Het kalenderjaar 2021 zit er bijna op 
Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn inmiddels bijna bij de afsluiting van dit bijzondere kalenderjaar 

gekomen. Wat is er in 2021 veel gebeurd en wat hebben wij veel 

moeten laten. Keer op keer hebben wij er met z’n allen de schouders 

weer onder gezet en zijn wij doorgegaan.  

Zaken die zo gewoon waren worden gemist en lijken soms al tot het 

verleden te horen. Gewoon even met je kind de klas inlopen, een kort 

“fysiek” gesprek voeren met de leerkracht, helpen in de klas van jouw 

zoon of dochter of genieten van een optocht door het dorp. Laten wij 

hopen dat 2022 ons snel wat mogelijkheden gaat bieden om terug te 

keren naar datgene dat zo “gewoon” leek te zijn.  

Er waren meerdere wisselingen in het team. Juffen en meesters 

kwamen en gingen weer. Het trieste afscheid van de zo geliefde 

meneer Popko staat nog vers in ieders geheugen gebrand.  

Wij hebben ook veel geleerd van de tijd die achter ons ligt. Wij hoeven 

niet te wachten op bijzondere momenten, wij benutten de kansen om 

momenten bijzonder te maken. Zo vierden we vorige week vrijdag ons 

Kerstfeest op school al. En weer moesten we met z’n allen improviseren. Keer op keer lukt dat echter 

weer. Een grote dank daarvoor aan alle ouders en de kinderen maar ook mijn team. 

Hoe het onderwijs er op 10 januari uitziet, weten we nog niet. We zijn echter op diverse scenario 

voorbereid. Komt er afstandsonderwijs? Hoe ziet dan de noodopvang uit? Hier hoort in de tweede 

week van de kerstvakantie meer over, vanzelfsprekend pas na de persconferentie van premier 

Rutten.  

Voor nu wens ik u allen FIJNE KERTSDAGEN en een GEZOND 2022! Ik hoop jullie gezond en wel na de 

vakantie weer te mogen ontmoeten. 

Raymond Smeets 
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Agenda 

T/m 7 jan. Kerstvakantie 
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Kerstspel groepen 1-2 
Iets eerder dan de bedoeling was, hebben de oudste kleuters van de beide kleutergroepen een 

prachtig Kerstspel uitgevoerd! 

Helaas konden door de huidige(corona) omstandigheden de ouders en de opa´s en oma´s niet fysiek 

aanwezig zijn. 

Dus … is er een heel mooie 

filmproductie van de voorstelling 

gemaakt. Goud waard en een mooi 

Kerstcadeau 😇 Alle ouders hebben de 

film ontvangen en gaan daar volgens 

AVG-regels goed mee om volgens 

afspraak.  

Productie: Juf Fleur 

Camera: Juf Tagrid 

Kostuums: Oma Frida en Danielle 

Jacobs 

Regisseur: Juf Patricia 

Wat een fijne samenwerking! 

 

Jullie blijven toch wel lezen? 
Nu de kinderen een week eerder vrij hebben gekregen, hebben zij in totaal 3 weken vrij. Heerlijk 

toch, zou je denken? Dat is het zeker! 

Toch willen wij jullie aandacht vragen voor het lezen. Zoals jullie wellicht weten staan, na de 

kerstvakantie, de Cito-toetsen op de planning. Het zou toch zonde zijn als kinderen op het gebied van 

lezen 1 à 2 niveaus zakken doordat ze 3 weken lang niet geoefend hebben met lezen. Ons advies is 

dan ook: blijf lezen! 

Het liefst 10 minuten per dag. Dat is beter dan 1 keer 

in de week een uur.  

Het hoeven niet persé leesboeken te zijn. U kunt ook 

denken aan de stripboeken, tijdschriften, 

informatieve boeken, gedichtenbundels, 

menukaarten, kerstkaarten, sprookjesboeken, 

informatieve boeken, spelregels van een spelletje, 

moppenboekjes, etc. 

 

Helpt u mee?  
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Happy kids bij professor Frits 
 

Vol trots zijn wij als team op het behalen van het keurmerk specialist voor het 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafden op Kbs Kievitsloop.  

In een relatief korte periode heeft het team zijn doelen bereikt, met de daarbij 

behorende criteria. Dit kwam naar voren bij de audit vanuit de ontwikkelgroep 

van INOS. Binnenkort prijkt er een mooi INOS bord aan de gevel 'Specialist 

meer- en hoogbegaafdheid'! 

Namens de ontwikkelgroep op Kbs Kievitsloop: Raymond, Michelle Stroomer, 

Dries Emmen (MHB-klas leerkracht) en Patricia Flohr-Elich (coördinator MHB-

onderwijs).  

 

 

 

 

 


