
Belangrijke data 
 

18 en 23 november  Facultatieve oudergesprekken 

29 en 30 november  Pré advisering groep 8 

30 november    Sinterklaas op bezoek voor groep 1-2 t/m 5  

1 en 2 december    Tentoonstelling surprise 

3 december     Surprise groep 5 t/m 8 

6 december     Lesvrije dag 1 

23 december   Kerstdiner 

24 december    Start Kerstvakantie 12:00 

27 december t/m 7 januari  Kerstvakantie 
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De dagen worden korter….. 
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Beste ouders/verzorgers, 
  
De herfstvakantie ligt weer achter ons. Voor de vakantie hebben we voor de eerste maal een heuse boekenmarkt gehouden. We kijken 
met erg veel plezier terug op deze leuke activiteit. In deze nieuwsbrief een kleine sfeerimpressie. 
  
Nu de dagen korter en donkerder staan we graag stil bij de zichtbaarheid in het verkeer. De komende week staat dan ook in het teken 
van de week van de zichtbaarheid.  Daarnaast besteden we aandacht aan een “parkeerprobleem” op het schoolplein.  
  
In de winkels ligt al volop snoepgoed voor de naderende “feestdagen” en in de winkelstraten verschijnt de feestverlichting. Ook op 
school wordt er gestart met de voorbereiding voor de aankomende vieringen. De eerste viering die gepland staat, is die van Sinterklaas. 
Vanaf volgende week start het Sinterklaasjournaal. Ook wij zullen dit jaar weer de verhaallijn volgen. We gaan er weer een geweldige 
tijd van maken. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van alles wat we aan activiteiten doen. Zo kunt ook u meegenieten en mee-
doen.   
  
Aan de start van het nieuwe schooljaar sprak ik hoopvol over de positieve ontwikkelingen aangaande Corona. Helaas zien we om ons 

heen dat het virus nog lang niet voldoende ingedamd is. De persconferentie van dinsdag 2 november en de aanscherping van de maat-

regelen heeft nog niet geleid tot een wijziging van de landelijke richtlijn voor het primair onderwijs. 

Bij INOS en ook op school hanteren we waar mogelijk 1,5 meter afstand. We houden ons aan de basis hygiëne maatregelen en schudden 
geen handen. Ouders zijn welkom in de school (mits geen klachten). Er komen regelmatig vragen over zelftesten. In deze nieuwsbrief 
besteden we daarom aandacht aan het hoe en wat.  
  
Blij zijn wij, dat wij tot nu toe nog geen groepen thuis hebben gehad. Dit met grote dank aan de collega’s die zich voor meer dan 100 
procent in blijven zetten om dit te voorkomen. Collega’s werken extra daar waar kan of vangen elkaars groep op. Wat een kanjers! Ook 
de kinderen verdienen een groot compliment. De afgelopen weken hebben zij zich zeer flexibel en behulpzaam opgesteld. Toch wil ik 
benadrukken dat ook wij merken dat het lastig wordt. Het lerarentekort raakt ons allen. Weet dat wij, blijven zoeken naar oplossingen 
en mogelijkheden maar dat er een kans bestaat dat dit ons in de toekomst niet altijd zal lukken.  
  
Zoals u weet heeft het basisonderwijs de zogenaamde NPO gelden ontvangen. Wij hebben o.a. gekozen voor een traject rondom weten-
schap en techniek onderwijs. Binnen dit traject wordt het huidige aanbod uitgebreid en worden de leerkrachten geschoold. In deze 
nieuwsbrief leest u hier veel meer over.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Maartje Schalk 
Locatiedirecteur Kbs Petrus en Paulus 
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Facultatieve oudergesprekken Groep 3 t/m 7 
Voor de groepen 3 t/m 7 staan de facultatieve oudergesprekken gepland op donderdag 18 en dinsdag 23 november 2021. Een facultatief 

oudergesprek kent een vrijwillig karakter. Dit wil zeggen dat de keuze om deel te nemen aan het gesprek bij u als ouders ligt.   

We voeren de gesprekken wederom “live”. Om ervoor te zorgen dat we de gespreksmomenten op veilige wijze kunnen organiseren vragen 

we vragen u bij eventuele klachten thuis te blijven. Ook verzoeken wij u vriendelijk bij binnenkomst van de school uw handen te ontsmetten 

bij de desinfectiezuil en uiteraard om de 1,5 meter afstand te houden.  

U ontvangt via de mail een uitnodiging met daarin de verdere details over o.a. het tijdstip van de gesprekken en de wijze 

van inschrijven. 

 

 

Week van de zichtbaarheid 

In week 45 (8 november t/m 13 november) is het de Week van de Zichtbaarheid op onze school. Zichtbaarheid in het verkeer 
draagt bij tot verkeersveiligheid. Wij vinden het daarom belangrijk om elk jaar aandacht aan dit onderwerp te besteden. We 
willen bewustwording kweken bij de leerlingen, zodat zij dit gaan zien als een vast gegeven wanneer ze in het donker naar bui-
ten gaan. 

Elke groep gaat deze week zo "zichtbaar" mogelijk op de foto. De afgelopen jaren hebben we foto's gemaakt in het donker, 
met én zonder flits. Dit jaar pakken we het anders aan. Elke groep gaat op een creatieve manier op de foto. Deze foto's zullen 
wij delen op onze facebook-pagina en in de nieuwsbrief. Uiteraard houden wij rekening met de kinderen die niet via deze ka-
nalen in beeld mogen komen. Van elke groep wordt ook een foto gemaakt met alle kinderen van de groep erop. Deze foto zal 
met u gedeeld worden via Parro. 

Elke groep kiest zelf de dag waarop de kinderen opvallend zichtbaar naar school mogen komen. U hoort van de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) op welke dag zij aan de beurt zijn. Wij vragen u niet om kleding of materiaal aan te schaffen voor deze dag. 
Misschien heeft u wel een fluohesje in bijvoorbeeld de auto liggen, of heeft u iets anders met reflecterende strepen al thuis.  

In de klassen zal ook aandacht besteed worden aan zichtbaarheid in het verkeer. Dit doen wij op een manier passend bij de 
leeftijd van de groep. 

 

 



Fietsen parkeren 
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Boekenmarkt 2021 
Op donderdag 22 oktober 2021 was het zover. De eerste boekenmarkt van 

de P&P. En wat was het een groot succes!! We hebben erg veel kinderen 

blij kunnen maken met een “nieuw” boek.    

 

 

 

Vanaf volgende week starten we met een nieuwe 
aanpak rondom het parkeren van de fietsen op 

het schoolplein. Dit omdat we van meerdere ou-
ders en kinderen hebben begrepen dat er fietsen 
beschadigd raken doordat er “slordig” geparkeerd 

wordt en omdat het op sommige 
“parkeerplekken” overvol is ;). Maar ook omdat 
we merken dat met name bij de baskets weinig 

speelruimte is.  

Vanaf maandag zullen meneer Wout en juffrouw 
Maartje in de ochtend de kinderen wegwijs ma-

ken in hoe en waar zij hun fiets kunnen parkeren. 
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Mad Science!  

Sinds dit schooljaar wordt er op de P&P een Mad Science vakdocent ingezet om de kinderen nog meer te voorzien van weten-
schap & techniek onderwijs. Het doel is om wetenschap & techniek op structurele basis te behandelen.  
 
In het eerste schooljaar is het vooral doel om kinderen en leerkrachten te laten wennen aan het feit dat ze structureel bewus-
ter met techniekonderwijs aan de slag gaan. Door die structurele basis wordt het vanzelf automatisme om techniekonderwijs 
niet alleen te beperken tot het ene uurtje Mad Science, maar er zelf als groepsleerkracht nog vaker op terug te pakken tijdens 
de andere vakken. Wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en ga zo maar door. Wetenschap en techniek zijn overal in terug te 
vinden! Mad Science ondersteunt de leerkracht hierin met bruikbare tips en handvatten 
 
Het Mad Science Onderzoekend &Ontdekkend leren traject is opgebouwd uit 3 verschillende fasen: 
● Fase 1: introduceren en kennismaken 
● Fase 2: implementeren 
● Fase 3: integreren 
 
De Speerpunten van het Onderzoekend & Ontdekkend leren traject zijn: 
● Stimuleren van de onderzoekende leerhouding. 
● Wetenschap & techniek (W&T) lessen worden in de eigen school gegeven. 
● Per leerjaar wordt een doorlopende leerlijn aangeboden. 
● Leerkrachten raken (nog meer) geënthousiasmeerd en zijn meer betrokken bij de lessen. 
● Leerkrachten krijgen groeikansen om W&T eigen te maken. 
 
Lesstof: 
De thema’s van de Mad Science lessen sluiten aan op de lesmethode/aanpak van de school zelf, te weten: Vier Keer Wijzer. En 
natuurzaken. 
 
Organisatie: 
Er wordt altijd gekozen voor een vaste dag in de week waarop de vakdocent van Mad Science wordt ingepland. Onze Mad    
Science dag is op dinsdag. Op deze dag worden de groepen afwisselend bezocht. Uiteraard plaatsen de leerkrachten hier foto’s 
of filmpjes van op Parro zodat u dit ook kunt volgen. 
 
Voorbeelden van thema’s: 
Onder Druk, Werken met Warmte, Waterweetjes, Fladderende Vogels, Atmosfeer en Verder, Dit ben ik, Wervelend Weer, pH-factor, Alle 
Kleuren van de Regenboog, Ruimtereizen, Energie en Beweging, Chemische Reacties, Droogijstijd, Grondwerken, Statische Elektriciteit. 
 
 



 

Zelftesten…...hoe zit dat nou? 

Er bestaat veel onduidelijkheid over de zelftesten.  Wij informeren u hieronder over de procedure rondom de zelftest en de wij-

ze waarop wij hier als school mee omgaan.  

Wanneer een zelftest? 
Sinds april 2021 is het in Nederland mogelijk om met een zelftest te kijken of er sprake is van een besmetting met Covid-19. De 
testen zijn bedoeld om extra besmettingen met het virus op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. De zelftesten zijn 
in principe niet bedoeld om te gebruiken bij klachten. Als er klachten zijn (passend bij Covid-19), blijft het advies een afspraak te 
maken bij de GGD voor een test. 
 
Betrouwbaarheid zelftest en wat te doen bij positieve zelftest 
Een zelftest is minder nauwkeurig  dan een test die door een professional is afgenomen. Daarom is de uitslag van een zelftest 
minder betrouwbaar. U kunt onterecht een negatieve  
testuitslag krijgen. De zelftesten die zijn toegelaten in Nederland lijken op antigeentesten die de GGD ook gebruikt. Maar de 
manier waarop de GGD de test afneemt is echter anders.  
Het kan voorkomen dat er uit een zelftest een positief resultaat komt. De vervolgstap is dan altijd een testafname via de GGD. 

De uitslag van deze GGD test is bepalend voor het vervolg. 

 

School en zelftest 

De school communiceert niet naar aanleiding van een positieve uitslag op een zelftest. Dit omdat, zoals eerder gemeld, de uit-

slag niet altijd betrouwbaar is. Zoals altijd blijven wij de richtlijnen volgen. School wacht dus de uitslag van de GGD test af. 

 

Positieve uitslag na afname GGD test 

Op het moment dat er sprake is van een positieve testuitslag van de GGD zullen wij u gaan informeren. In de eerste communi-

catie beperken wij ons tot het delen van de boodschap dat er een positieve besmetting is bij een (mede)leerling of collega. De 

GGD is tenslotte degene die in dit proces de leiding heeft en eerst het bron- en contactonderzoek uitvoert. Zij zal na het bron- 

en contactonderzoek contact opnemen met de school om de vervolgstappen te bespreken. Deze vervolgstappen zullen wij 

daarna meteen met u delen.  
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Nieuws van GMR INOS 
 

Even voorstellen: nieuw lid GMR  

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 me-

dewerkers.  

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 functi-

onerend 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 kin-

deren 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/  
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