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Grote Rekendag en inloop op 28 maart 

Woensdag 28 maart is het zover: de Grote Rekendag.  De Grote Rekendag is een landelijke dag waarbij de 
leerlingen op een andere manier met het vak rekenen bezig zijn. Je kunt hierbij aan vele verschillende 
werkvormen en manieren denken.  
Het thema van dit jaar is: De school als pakhuis. Met dit thema gaan wij deze dag diverse activiteiten doen, 
waarvan sommige ook in circuitvorm.   

 
Deze ochtend zal starten met een gezamenlijke opening op het schoolplein en afgesloten worden in de eigen 
klas. De kleuters verzamelen hierbij in hun eigen klas en komen vervolgens met de leerkracht naar het grote 
plein.  
Tijdens deze dag werken de kinderen van verschillende groepen met elkaar samen en zullen zij aan verschillende 
onderdelen werken. Dit kunnen steeds verschillende opdrachten zijn, maar ook werkvormen in circuitvorm.   

Dankzij vele ouders die zich hebben opgegeven om te komen helpen, kunnen wij deze ochtend tot een groot 
succes maken!  

Aansluitend aan deze ochtend organiseren we weer een inloop. 
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Vanaf 12 uur bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen in de klas(sen) van uw kind(eren). 
Tot half 1 kunnen de kinderen hun ouders laten zien wat zij die dag allemaal gedaan hebben. 
We vinden het heel leuk als we jullie dan allemaal mogen ontmoeten! 

Waterpolo-toernooi 

Vorige week woensdag was het eerste deel van het Water Polo toernooi voor de groepen 7 en 8. Er deden heel 
veel scholen mee. Het was heel spannend omdat we vorig jaar eerste waren geworden. 

*Wij waren KBS Kievitsloop 1 
* Wie deden er mee? 

• Isa,Lois,Amy,Bram,Tim,Thijmen,Marten,Juul.  
  
*Hoe ging de eerste wedstrijd? 
We moesten tegen Burgst Kroeten 2.  
Wij hebben met 2-1 gewonnen. 
  
*De tweede wedstrijd. 
We moesten tegen Laurentius 2. 
We hebben 2-2 gelijk gespeeld. 
  
*De derde wedstrijd. 
We moesten tegen Zandberg 2. 
We hebben daar ook gewonnen. 
  
* We hebben de finale helaas met 5-1 verloren. 
  
We zijn tweede geworden. We hadden veel publiek op de tribune van vaders, moeders, broers en zussen. We 
hebben het hartstikke goed gedaan! Deze week zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt. Veel succes! 
  
Amy en Loïs, groep 7 

Studiedag 30 maart 

Op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag over het 
Koersplan Kievitsloop. Met elkaar gaan we praten over het onderwijs van de komende vier schooljaren. 

Staking 13 april 
De actiegroep “PO in actie” organiseert samen met de vakbonden maandelijks een staking in steeds andere 

provincies. Voor de provincie Noord-Brabant is deze actie gepland op vrijdag 13 april. Op dit moment is nog niet 

bekend wat dit voor Kievitsloop en andere INOSscholen betekent. Zodra hierover meer duidelijkheid is, 

informeren we u. 

 

 

 

 


