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Koersplan 2022-2026, denkt u ook mee? 
Stichting INOS en alle scholen van INOS werken aan een nieuw 

koersplan. De GMR en MR, ons team en de kinderraad zijn betrokken bij 

het ontwikkelen van dit nieuwe koersplan. Graag horen wij ook u als 

ouder, verzorger. We willen u betrekken bij het tot stand komen van ons 

nieuwe koersplan. Zou u mee willen denken, dan willen wij u van harte 

uitnodigen voor een bijeenkomst waarbij u samen met het team, MR- 

en OR leden van gedachten wisselt om het koersplan te voorzien van 

een gedegen invulling. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op onze school en wel op woensdag 

30 maart, we starten om 16.00 uur en zullen rond 18.00 uur afronden.  

Bent u ook van de partij? 

Stuur mij dan a.u.b. spoedig (voor 23 maart) een mail 

(raymond.smeets@inos.nl) om u in te schrijven, zodat we in beeld 

hebben hoeveel ouders mee willen denken. 

Carnaval 
De kleuters mochten zich verkleden met de kostuums van Meneer 

Popko, van vele jaren optocht! De kinderen zagen er allemaal heel erg 

leuk uit en er werd een filmpje opgenomen voor de playbackshow van 

onze carnavalsviering: ´Wij spelen zo graag op de joekelille ´ van Nico 

Haak. De kleuters mochten de verkleedkleren zelfs mee naar huis 

nemen! 

Ook collega's hebben spullen voor zichzelf, de klas 

of hun kinderen uitgezocht. Zo komt de 

carnavalskleding goed terecht. 

Op de volgende bladzijde ziet u de Raad van Elf. 

Het werd een mooi feest: ALAAFFFF!!! 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Koersplan, denkt u 

ook mee?  

Blz. 1 Carnaval 

Blz. 2 Raad van elf,  

Blz. 2 Bericht van de GMR 

(zie ook bijlage) 

Blz. 3 Nieuwe toiletten 

Blz. 4 Ouders op het 

schoolplein, let op privacy 

Blz. 5 Schaken 

 

 

 

 
Agenda 

16 mrt. Dode-hoek-project  

voor groepen 7 & 8 

23 mrt. Groepen 1-2 naar 

de kinderboerderij 

24 mrt. Memo 13  

 

 

 

 

 

mailto:raymond.smeets@inos.nl
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De raad van elf  
  

Tot ziens meneer Dries 
De laatste dag in de Plusklas met meneer 
Dries. Er werden mooie presentaties gegeven 
n.a.v. het behandelde thema: 
JEUGDLITERATUUR. 
Bijvoorbeeld, Rosalie en Dana hebben zich 
verdiept in het werk van Dick Laan (Pinkeltje!). 
Meneer Dries vond het werken met de 
kinderen in de Plusklas heel fijn om te doen. 

 
 
Hij vond Kbs Kievitsloop een prettige 
werkplek. 
Meneer Dries gaat als orthopedagoog 
werken op het Breda College, een nieuwe 
kans. 
Dank u wel voor de mooie lessen en 
succes met de nieuwe job!  
                             Kinderen van de plusklas 
 

Bericht van de GMR, zie ook bijlage 

Bouwen aan de toekomst doe je met elkaar! Word lid van de GMR! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Wil jij als ouder met ons meedenken over de plannen van 
INOS? Wij zijn op zoek naar jou!  
 
De GMR bestaat uit 14 leden: 7 INOS-medewerkers en 7 ouders. Wij denken en beslissen mee over 
de plannen die het bestuur heeft voor de scholen.  Dit kan gaan over personeel, onderwijs of 
financiën. Jouw ideeën tellen mee. 
 
Ben je nieuwsgierig? Of denk je nu: 'Ik heb daar geen verstand van?' Dat 
is geen probleem. Je krijgt alle tijd om te wennen. En vragen te stellen. 
 
In de bijlagen treft u meer informatie over de verkiezingen. 
Kom met ons praten!  Je kunt mailen naar: gmr@inos.nl 
Meer lezen over de GMR ga naar: https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 

 

gmr@inos.nl
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/
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Nieuwe toiletten bij de groepen 1-2 
De kleuterafdeling heeft nieuwe toiletjes. Het ziet er heel mooi uit, frisse 
kleuren en frisse geuren! 
Er wordt alweer volop gebruik van gemaakt. 

 

Ouders mogen weer op het schoolplein 
Ouders mogen weer op het schoolplein! Ze spelen voor schooltijd gezellig 
mee. Hopelijk is dit voortaan het ´nieuwe normaal´. 
We zijn enorm opgetogen dat we u weer kunnen ontmoeten en alle ouders, 
verzorgers kunnen nu ook hun kind van dichterbij op school bewonderen.  
Wilt u echter voorzichtig omgaan met het maken van foto’s en filmpjes. Wij 
vinden het belangrijk ieders privacy te respecteren en vragen u hieraan mee te werken door: alleen 
foto’s (en filmpjes) te maken van uw eigen kind(eren) en alert te zijn op wat u plaatst op social 
media. Op Kievitsloop samen voor…  
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Schaken 
In ontmoetingscentrum de Sleutel, Vlierenbroek 30, is weer de gelegenheid om te schaken op 

maandagen na schooltijd. Interesse? Neem contact op met de Sleutel. 

 


