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Tot ziens en fijne vakantie 
Beste ouders/verzorgers, 

In september 2021 ging het schooljaar van start. Hoe corona zich zou 

ontwikkelen wisten we nog niet. We hebben ons beste beentje 

voorgezet en zijn gedreven aan de slag gegaan. Aanvankelijk waren er 

nog meerdere veranderingen in de bezetting van onze groepen. We 

hebben dat met z’n allen weten op te vangen. Het vertrouwen van 

jullie, ouders en verzorgers, was belangrijk voor onze school. Ik wil 

jullie daar van harte voor bedanken.  
 

Er hebben allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden die ons helpen om 

het onderwijs te verbeteren. In elk beroep is innovatie belangrijk. 

Omdat de toekomst blijft veranderen, is het belangrijk dat je 

voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Werken in het 

onderwijs vraagt om een leven lang leren. Het maakt niet uit hoeveel 

ervaring je hebt, je blijft altijd vragen hebben over je vak. Over de 

manier van lesgeven, het contact met leerlingen, met collega’s, met 

ouders/verzorgers of de leidinggevende. De afgelopen periode zijn 

we als team bezig geweest om het onderwijs op onze school in kaart 

te brengen. Waar staan we nu en waar willen we met basisschool 

Kievitsloop naar toe? Dat heeft onder andere geresulteerd in een 

nieuw koersplan.  
 

Ook hebben dit schooljaar weer vele vrijwilligers, zoals MR-leden, OR-leden, luizenmoeders, 

chauffeurs, ondersteuners bij activiteiten, biebmoeders etc. zich voor onze school ingezet. Samen 

kunnen we meer! Dank jullie. 

De laatste schoolmaanden van het huidige schooljaar was er meer gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. De smaakt naar meer. Een nieuwe kans om elkaar te ontmoeten is de informatiemarkt 

die we op 20 september tussen 18.30 en 20.30 uur organiseren. Zet deze alvast in uw agenda. 
 

In de memo met de groepsverdeling heeft u kunnen lezen dat juffrouw 

Heleen en juffrouw Judith een nieuwe uitdaging hebben gevonden. Op 

de valreep nog een nieuwtje. De inzet van meneer Dingeman is hard 

nodig op een andere INOS school. Naast zijn werk op de Eerste Rith gaat 

hij twee dagen op de Wegwijzer zijn kwaliteiten inzetten. Veel succes 

Dingeman, bedankt voor jouw inzet voor vele jaren op Kievitsloop.  

Tenslotte wens ik iedereen een heel fijne vakantie. Ik ontmoet u graag 

weer op maandag 5 september op het schoolplein. Blijf gezond! 
 

Met vriendelijke groet,  

Raymond Smeets 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Tot ziens en een fijne 

vakantie 

Blz. 2 High tea, theater 

Blz. 2 Groep 8 neemt 

afscheid 

Blz.3 Ouderraad nieuws 

 

 

 

 
Agenda 

22 juli start van de 

zomervakantie 

22 juli–4 sept. 

zomervakantie  

25 juli juf Romanie jarig 

14 aug. Meneer Raymond 

jarig 

4 sept. juf Anouk jarig 

5 sept. eerste schooldag 
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High tea in de groepen 1-2 
De beide kleutergroepen hebben dinsdagmiddag 12 juli een prinsen en 

prinsessen HIGH TEA gehad, samen met hun ouders en oma´s. 

Iedereen had heerlijke dingen gemaakt, gebakken of gekocht. Er 

kwamen de meest deftige kopjes tevoorschijn en iedereen zat aan 

mooi gedekte lange tafel onder de parasols! Wat een gezelligheid 

weer en …… smullen, mmmmmmm! Dat gaan we volgend schooljaar 

zeker weer doen!!! Wat een succes en feest om dit met de kinderen te 

beleven.  

Theater  
De afscheidsavond met de oudste 

kleuters in de vorm van een THEATER 

voorstelling was een genot om te zien! 

Liedjes, dansjes en acrobatiek en nog 

veel meer hebben onze toppertjes laten 

zien. De kleuters genoten, evenals het 

enthousiaste publiek: ouders, opa´s en 

oma´s en natuurlijk de trotse juffen. 

Bella ciao! Veel succes in groep 3. 

 

Groep 8 neemt afscheid 
De kinderen van groep 8 hadden 

woensdag hun afscheidsavond, ze 

straalden op het podium met hun 

mooie musical. Aansluitend dronken 

we met z’n allen een glaasje, de 

kinderen werden nog door hun juffen 

toegesproken. Groep 8 is het afgelopen 

schooljaar een hecht geheel geworden 

onder vleugels van hun juffen, Chantal 

en Carola. Complimenten aan de 

kinderen en de juffen daarvoor. Niet 

alleen de kinderen straalden, maar 

zeker ook hun ouders, opa’s en oma’s 

en vrienden. Na vele jaren Kievitsloop 

nemen ze nu afscheid en vliegen ze uit. 

We horen graag nog iets van jullie terug en veel succes op de nieuwe school. Het gaat jullie goed! 
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OPROEP 
 

NIEUWE OUDERS VOOR DE OUDERRAAD 
 

Wil je meedenken, meehelpen en meedoen? Geef je dan snel op! 
 

 
Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking voor de Ouderraad. Vind je 

het leuk om activiteiten mee te organiseren en de ouderbetrokkenheid op school 
te bevorderen? Meld je dan aan, we kunnen je hulp goed gebruiken! Alle 

ouders/verzorgers waarvan hun kinderen op de Kbs Kievitsloop zitten, kunnen 
deelnemen in de Ouderraad.  
 

Wat doet de Ouderraad?  
De Ouderraad is een enthousiaste club 

ouders die tot doel heeft de betrokkenheid 
van de ouders bij school te bevorderen.  
Wij organiseren allerlei schoolactiviteiten 

voor de leerlingen. Dit gebeurt in overleg 
met de leerkrachten. Denk hierbij aan: de 

bosdag, Sinterklaas, de kerstviering, 
carnaval, de koningsspelen, de schoolreis en nog zoveel meer.  

De Ouderraad zorgt ervoor dat specifieke zaken geregeld worden rondom deze 
activiteiten. De te organiseren activiteiten worden aan het begin van het 
schooljaar onder de leden verdeeld, waardoor het goed mogelijk is om rekening 

te houden met je eigen agenda. 
 
Ben je actief en betrokken bij school en heb je interesse om ons te versterken? Stuur dan 
uiterlijk vóór 14 september a.s. een mail naar: orkievitsloop@gmail.com. Heb je vragen 
voordat je je aanmeldt? Mail of spreek gerust een van de leden aan. We kijken uit naar je 
reactie!  
 
 

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad Kbs Kievitsloop 
 

 
 

 
  


