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Klaar voor de start 

Afgelopen maandag is het schooljaar 17-18 van start gegaan. Wat fijn dat zoveel ouders bij de feestelijke 

opening van het schooljaar aanwezig waren, bedankt! 

Het team is er klaar voor om er samen met de kinderen en u een bruisend jaar van te maken, om te 

werken op een school waar een fijne sfeer heerst en een bijdrage te leveren aan een krachtige school 

waar we trots op zijn. 

 

 

De schoolbel gaat… 

De eerste schoolbel gaat om 8.25u en 13.10u. Bij deze bel gaan de groepen 3 t/m 8 in de rij naar binnen 

met hun leerkracht.  

Vijf minuten later volgt de tweede bel, als teken van de start van de lessen. 

Om 8.15u zijn alle leerkrachten buiten op het plein. Mocht u dus een vraag hebben of iets kort willen 
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doorgeven, kunt u hen op dat moment gemakkelijk benaderen. 

Ook bij de kleutergroepen zijn de leerkrachten om 8.15u buiten op het plein. Bij de eerste bel van 8.25u 

en 13.10u nemen de leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt gestimuleerd dat kinderen 

zelfstandig, met de leerkracht, naar binnen gaan. 

 

Gouden weken 

Afgelopen maandag hebben we met zijn allen op het plein het nieuwe schooljaar ingeblazen: op een kleurrijk 

schooljaar! Een goed begin is immers het halve werk. De eerste weken van het schooljaar noemen we ook wel 

Gouden Weken, deze weken worden namelijk ingezet om het goud (de interactie tussen de leerkracht en de 

leerlingen) te smeden en te kneden, zodat er een fijne sfeer in de groep heerst; een heel schooljaar lang.  

De eerste vier weken van het schooljaar zullen er in de verschillende groepen groepsvormende activiteiten plaats 

vinden. Op deze manier heeft een groep de tijd om zich te vormen. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Dit is 

niet alleen op sociaal niveau het geval maar ook op cognitief en fysiek niveau.  

De hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken iets dominanter, een enkel kind heeft de 

groep verlaten of is er aan toegevoegd en weer andere kinderen zijn wat jonger in hun ontwikkeling en 

interesses en hebben moeite om aansluiting te vinden. Vandaar dat wij juist in deze periode inzetten op een 

positieve groepsvorming. 

Door nu in te zetten op groepsvorming, kun je de volgorde van de fases van groepsvorming beïnvloeden. Op 

deze manier worden de normen niet door groepsleiders bepaald maar door de klas en de leerkracht samen. We 

gaan hierbij uit van de volgende fases: 

1. Forming – leerlingen willen geaccepteerd worden, aansluiting bij de groep vinden en kijken de kat uit de 

boom 

2. Storming – leerlingen worden opener naar elkaar en worden kritischer op elkaars gedrag 

3. Norming – er wordt gekozen voor een bepaald doel. Sommige leerlingen zullen bepaalde ideeën op 

moeten geven of aan moeten passen, ten behoeve van andere ideeën die beter aansluiten op het doel 

4. Performing – kinderen gedragen zich overeenkomstig hun keuzes 

In de praktijk komt het er op neer dat we de eerste vier weken veel groepsvormende activiteiten doen. Dit zijn 

verschillende energizers/spelvormen waarbij het doel is het creëren van respect en acceptatie van elkaar. 

Daarnaast wordt er veel gelachen met en om elkaar en dat draagt bij aan een positieve sfeer in de groep! 

 

Klasbord 

Alle klassen hebben een account aangemaakt op Klasbord. Dit is een app die u eenvoudig kunt 

installeren op uw smartphone of tablet. Elke groep heeft zogezegd een eigen account waarop 

groepsnieuws met u gedeeld wordt. Wij raden u dan ook van harte aan deze app te installeren. 

Om privacyredenen hebben wij besloten dat alleen de kinderen zelf en hun ouders worden 

‘geaccepteerd’ als volgers. Tevens heeft u gisteren een brief ontvangen om al dan geen toestemming 
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te verlenen voor het gebruik van foto’s. Denkt u er alstublieft aan deze brief mee terug te geven met 

uw kind? 

Vanwege dit extra informatiekanaal komt de memo voortaan om de week op donderdag uit.  

Wanneer er belangrijk nieuws tussen de verschijningsdata is, brengen we u hiervan uiteraard op de 

hoogte via de mail. 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op 12 en 14 september staan er kennismakingsgesprekken gepland. Dit zijn 10-minuten-gesprekjes die 

bedoeld zijn om de leerkrachten te informeren over uw kind(eren). Graag luisteren wij deze avond naar 

wat u te vertellen hebt over uw kind, wat u belangrijk vindt waar wij aandacht voor hebben. 

Op deze manier hopen en verwachten wij dat uw kind een goede start kan maken bij de nieuwe 

leerkracht en dat deze werkwijze bijdraagt aan een goede relatie met u. 

Voor deze kennismakingsavond ontvangt u vrijdag een strookje van de leerkracht. 

Omdat wij graag insteken op dit persoonlijke contact, is er geen algemene informatieavond. Wij zorgen 

ervoor dat u de algemene informatie van de betreffende groep op papier meekrijgt deze avonden. 

Tijdens de kennismakingsavonden liggen er buiten de klas zogenoemde SOS-formulieren klaar. Wij 

verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en mee naar binnen te nemen bij het gesprek. 

Graag laten wij u weten dat we, ook buiten deze kennismaking, belang hechten aan een goed contact 

met u om zo uw zoon/dochter zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. U bent daarom ook altijd 

welkom om even binnen te lopen of om een afspraak te maken. Ook wanneer wij vragen hebben, 

zullen we u uitnodigen voor een gesprek. 

 

Jaarkalender 

In de bijlage treft u de jaarkalender van dit schooljaar. Hierin staan alle, nu bekende, activiteiten welke 

dit schooljaar plaatsvinden. Nog niet van alle activiteiten weten we de datum. 

Wanneer er wijzigingen en/of aanvullingen zijn, berichten wij u hierover in de memo. We zullen de 

kalender ook op de website plaatsen. 
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Hulpouders voor de bieb gezocht! 

Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen boeken uit kunnen zoeken om in de klas te 

lezen. Op verschillende momenten in de week is de bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij 

helpen de kinderen met het zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan hen uit. Hiervoor 

zijn we op zoek naar versterking! Zou u ons op één of meerdere momenten in de week willen helpen? 

Of wilt u eerst meer informatie hebben? U mag Sandra hiervoor aanspreken op school of haar een e-

mail sturen sandra.vleugels@inos.nl . 

 

 

Koelkast overblijvers 

Deze week kregen we een vraag over de koelkast van Kober (voor de overblijvers): Mogen kinderen 

hier zelf hun spullen inzetten? 

Ja, dat mag ;-) Het is handig om dit te doen net voordat de eerste bel gaat, zodat uw kind wel mee in de 

rij naar binnen kan. 

Uitnodiging algemene ledenvergadering ouderraad 

Op 21 september van 19:15u tot ca. 20:00u vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 

Oudervereniging plaats. Alle ouders zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijdens 

deze bijeenkomst zal er verslag worden gedaan van de activiteiten die de Oudervereniging heeft 

gedaan in het schooljaar 2016/2017.  

De Oudervereniging organiseert zo onder meer de Themaweek, de Schoolreis en diverse andere grote 

en kleine activiteiten rondom de school. Ook zullen er die avond nieuwe leden worden gekozen. U als 

ouder kunt hiervoor uw stem op die avond uitbrengen.  

Wij kijken uit naar een grote opkomst, 

de Ouderraad  

 

mailto:sandra.vleugels@inos.nl
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Indië herdenking 15 augustus 2017 met medewerking van Kbs 
Kievitsloop  

Een aantal jaren geleden heeft Kbs Kievitsloop o.l.v. mij, Ernst Breuer (voorheen leerkracht gr.7 en 

algemeen bestuurslid Stg. Arjati), het Indië herdenkings-monument in de tuin van woon - en 

zorgcentrum Raffy geadopteerd.   

 

In groep 7 werd door mij uitgebreid les gegeven over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, 

dat tegenwoordig Indonesië heet. Eén van de activiteiten door de kinderen die daarbij hoorde was o.a. 

een bezoek aan Huize Raffy en het interviewen van overlevenden uit de tijd van de Tweede 

Wereldoorlog tijdens de Japanse bezetting. Dit zijn mensen die de zogenaamde interneringskampen 

hebben meegemaakt en de Bersiap-tijd erna. Een deel van onze Nederlandse geschiedenis die helaas, 

nog steeds onbekend en onderbelicht is en wordt in het onderwijs. Ook zijn er helaas al heel veel 

verhalen verloren gegaan, omdat velen al zijn overleden en zij hun verhalen nooit hebben verteld.   

Op dinsdag 15 augustus jl. tijdens de zomervakantie, hebben 7 kinderen van de voormalige groep 7 en 3 

kinderen van de voormalige groep 8, meegewerkt aan de jaarlijkse Indië-herdenking in de tuin van 

Huize Raffy. Ondanks de zomervakantie hebben deze kanjers en ambassadeurs van Kbs Kievitsloop, 

laten zien dat ze respect hebben gehad, de moeite hebben genomen en dat ook hun ouders hun 

aanwezigheid belangrijk vonden en de kinderen hebben ondersteund. Namens de organisatie 

bedanken we de ouders.   

Ook de aanwezige burgemeester Paul Depla van Breda, refereerde aan Kbs Kievitsloop en bedankte de 

kinderen voor hun aanwezigheid.   
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Er is een deel gefilmd en terug te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=ZdeIlYI4cuU         

Ook op de website www.arjati.nl vindt u een impressie van de herdenking en de speeches van de 

sprekers.  

              

Tot slot gaat de grootste dank uit naar:    

Davy de Koning, Ruben Valstar, Finn Antonissen uit de voormalige gr.8. Zij hebben o.a. samen met 

Tjibbe in tweetallen steeds de erewacht geformeerd, samen met de Luchtmacht reserve. Zij gaan nu 

naar het voortgezet onderwijs en ik wens ze heel veel succes toe.  

Ook de voormalige leerlingen van gr.7 Sophie Ferkranus, Parel Plompen, Lena Pontus, Rosalinde en 

Tjibbe van der Meer, Danique Nooyen, Merel Verhees.   

Zij hebben o.a. de bloemstukken steeds aangedragen tijdens de herdenking samen met iemand van de 

Groep Luchtmacht reserve.  

 

Eveline Ferkranus bedanken we voor o.a. het maken van de foto’s, Karyn Nooyen en Louis de Koning 

voor het bijwonen van de herdenking en natuurlijk alle niet genoemde ouders die het mogelijk hebben 

gemaakt dat, door de aanwezigheid van hun kinderen, de laatste door mij vanuit Kbs Kievitsloop 

ondersteunde herdenking, weer tot een succes is geworden.   
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Met trots neem ik afscheid van deze activiteit!  Getekend, Ernst Breuer 

 

 
 

 

 


