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Vakantierooster 2018-2019 
Graag informeren wij u over het vakantierooster van komend schooljaar. 

De eerste schooldag van schooljaar 18-19 is op maandag 20 augustus ‘18. 

Vakanties: 

Herfstvakantie ma 15 oktober ‘18 - vr 19 oktober ‘18 

Kerstvakantie ma 24 december ‘18 - vr 4 januari ‘19 

Voorjaarsvakantie (Carnaval) ma 4 maart ‘19 - vr 8 maart ‘19 

Meivakantie ma 22 april ‘19 - vr 3 mei ‘19 

Juniweek ma 10 juni ‘19 - vr 14 juni ‘19 

Zomervakantie ma 8 juli ‘19 - vr 16 augustus ‘19 

Vrije dagen: 

vr 21 september ‘18 

ma 22 oktober ‘18 

do 6 december ‘18 

vrijdagmiddag 21 december ‘18 

wo 30 januari ‘19 

vrijdagmiddag 1 maart ‘19 

ma 25 maart ‘19 

vr 19 april ‘19 (Goede vrijdag) 

do 30 mei ‘19 – vr 31 mei ‘19 (Hemelvaart) 

vr 5 juli ‘19 (dit is een calamiteitendag; als er op een andere dag onvoorzien geen onderwijs kan plaatsvinden 

door bijvoorbeeld een kapotte verwarming, vervalt deze dag) 
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Staking 13 april (herhaald bericht) 
Zoals al eerder medegedeeld: Kievitsloop zal morgen (13 april) de gehele 

dag gesloten zijn, omdat een zeer grote meerderheid van de 

leerkrachten gaat staken. 

 

Dag tegen Pesten – 19 april  

Volgende week donderdag is de Landelijke Dag tegen het Pesten en op Kbs Kievitsloop 
willen we dat niet zomaar voorbij laten gaan. Als Kanjerschool zijn we met zijn allen al 
actief tegen pesten met allerlei activiteiten, gesprekken en lessen over hoe we pesten 
kunnen voorkomen en stoppen. We hanteren onze 5 Kanjerregels:  

 

- We vertrouwen elkaar  
- We helpen elkaar  
- We werken samen en niemand speelt de baas  
- We maken plezier en niemand lacht uit  
- Iedereen doet mee en niemand doet zielig  

En hoewel er al veel dingen goed gaan, blijft het nodig dat we allemaal samen (kinderen, leerkrachten, ouders) 
alert blijven om pesten te voorkomen en aan te pakken.  

Volgende week donderdag staan we daar met de hele school samen bij stil. We nodigen alle kinderen van groep 1 
t/m 8 en belangstellende ouders uit om zich te verzamelen op het grote plein om 13.15 uur. Daar zullen we samen 
zingen, dansen en een activiteit doen die in het teken staat van: op Kbs Kievitsloop hoort iedereen erbij en mag 
iedereen er zijn. Iedereen kan hier een maatje vinden, want je hebt meer met de ander gemeen dan je zelf 
misschien denkt. Er zit vast iemand in je groep die ook van dansen houdt, graag dikke boeken leest of ook een 
goede mop kan vertellen. We gaan naar elkaar op zoek!  

Na het centrale gedeelte op het plein gaan de kinderen samen met hun eigen leerkracht naar de klas om hier 
samen nog op door te gaan met een Kanjer activiteit.  

Groep 7 verdiept zich in de Tweede Wereldoorlog  

Ieder jaar wordt er in groep 7 en 8 aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog; een periode in de 
geschiedenis waar we heel bewust bij stil staan. Samen weten we vaak al veel te vertellen over de situatie in 
Nederland en Duitsland, maar deze oorlog was nog veel groter. Groep 7 werkt dit jaar in een project aan twee 
onderdelen. Enerzijds brengen we de oorlog in Nederland uitgebreid in kaart met allerlei 
wie/wat/waar/wanneer/waarom/hoe-vragen. Anderzijds maken we kennis met de oorlog in Nederlands-Indië. 
Hiervoor werken we opnieuw samen met stichting Arjati.   

In de afgelopen weken hebben we informatie verzameld over de oorlog in Nederlands-Indië tijdens een gastles 
van Magda Wallenburg (voorzitter Arjati), door het lezen van het speciale stripboek ‘De Terugkeer’ over 
Nederlands-Indië en door het opzoeken van informatie op het internet. Daarmee hebben we ons goed 
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voorbereid op ons bezoek aan het woon- en zorgcentrum Huize Raffy. Hier wonen mensen met een 
Indonesische en Molukse culturele achtergrond. In tweetallen hebben de kinderen ouderen mogen interviewen 
over hun tijd in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende mensen hebben zelfs in de kampen gewoond of er net 
naast. We hebben gehoord hoe ze in die tijd leefden, hoe ze aan eten kwamen en wat ze meegemaakt hebben. 
De verschillen blijken erg groot te zijn! Omdat de verhalen van deze mensen niet vergeten mogen worden, gaan 
wij ze opschrijven in een boek.   

Vlak naast Huize Raffy is sinds kort het Indisch museum geopend. Als eerste schoolklas mochten wij hier een 
bezoek aan brengen. Er zijn veel spullen te zien uit Nederlands-Indië, je mag er alle boeken lezen die er staan en 
er is veel informatie over de geschiedenis van Nederlands-Indië. Wist u namelijk dat de oorlog daar niet stopte 
met het einde van de Tweede Wereldoorlog?  Het museum is te bezoeken voor iedereen die geïnteresseerd is, op 
dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00. Binnenkort gaat het museum waarschijnlijk ook op zaterdag 
open! Meer informatie kunt u vinden op www.arjati.nl.   

Verder hebben we het herdenkingsmonument in de tuin van Huize Raffy bezocht. In heel Nederland staan wij op 
4 en 5 mei stil bij de Tweede Wereldoorlog, maar op 15 augustus wordt ook de oorlogsperiode in Nederlands-
Indië herdacht. De komende weken zullen we hier in de klas verder bij stilstaan. Groep 7 van Kievitsloop is 
uitgenodigd om de herdenking bij het monument bij te wonen, maar ook andere geïnteresseerden zijn daar van 
harte welkom.  

Om dit speciale bezoek helemaal memorabel te maken, hebben we mogen proeven van de lekkere kookkunst 
die de Indonesische cultuur kent. Iedereen heeft een huisgemaakt pasteitje en spekkoek gekregen! Heeft u wel 
eens in het restaurant bij Huize Raffy gegeten?   

Stichting Arjati en Huize Raffy, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en de leerzame dag die jullie ons hebben 
gegeven!  
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Koningsspelen – 20 april 

Op vrijdag 20 april doen we mee met de ‘Koningsspelen’ en houden we onze 
sportdag voor groep 1 t/m 8. We gaan dan naar voetbalvereniging Boeimeer.  
In samenwerking met Breda Actief en leerlingen van Graaf Engelbrecht hebben we 
een apart programma voor groep 1-2 en de groepen 3-4-5 en 6-7-8.   

Hierbij belangrijke, nadere informatie over de sportdag voor de groepen 1 t/m 8.     

Tijden en programma  
We verwachten alle kinderen op de normale tijd op school. We 
starten met een (klein) gezamenlijk ontbijt op school in de klas. 
Rond 09.15u lopen we met alle hulpouders, leerkrachten en 
kinderen richting Boeimeer. We vragen de hulpouders om bij de 
groepen in de onderbouw te helpen met smeren tijdens het 
ontbijt.  

Als we bij Boeimeer zijn, beginnen we met de “Fitlala”, de dans van 
Kinderen voor Kinderen die hoort bij de Koningsspelen. Vervolgens 
gaan we in groepjes allerlei verschillende activiteiten doen. Om 
14.00u is de sportdag afgelopen. Dan kunt u uw kind bij Boeimeer 
weer ophalen.  
De kinderen van de BSO gaan onder begeleiding van Kober terug 
naar school. Geef het dus alstublieft tijdig aan Kober door wanneer 
uw kind naar de BSO moet!  

Kinderen van groep 7 en 8 mogen, met uw toestemming, alleen naar huis. Wij vragen u om de groepsleerkracht 
hierover te informeren.  

Praktische zaken 
We vragen de kinderen thuis hun sportieve kleding al aan te doen. Denk alstublieft ook aan het insmeren met 
zonnebrandcrème bij zonnig weer.  
De kinderen krijgen ’s morgens op school namens de ‘Koningsspelen’ een ontbijt. De kinderen en begeleiders 
moeten zelf een lunch meenemen voor de middagpauze. Tussendoor krijgen ze nog een gezonde traktatie in de 
vorm van fruit en wat lekkers. Geeft u nog wat extra drinken mee(bij voorkeur water)?  
Op donderdagmiddag beslissen we of de Koningsspelen doorgaan bij eventueel slecht weer. Zonder bericht 
gaan de Koningsspelen gewoon door! 

En heel erg belangrijk………..de begeleiding ! 
Deze dag kan doorgaan, omdat we beschikken over voldoende begeleiding. Daarom bedanken we iedereen die 
zich heeft opgegeven om mee te helpen, heel fijn!   
De ouders die meehelpen met begeleiden van de groepen, worden of om 8.20u verwacht om mee te helpen met 
het ontbijt. Alle hulpouders krijgen nog een aparte brief met daarin vermeld in welke groep u bent ingedeeld.   
Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk na de opening (dans Fitlala) uw groepje kinderen verzamelt, zodat we 
gelijk kunnen starten. Wij vragen u om gedurende deze spelen uw groepje goed bijeen te houden en bij het naar 
huis gaan te kijken of iedereen wordt opgehaald. Indien een kind niet opgehaald wordt kan hij/zij bij 
desbetreffende leerkracht wachten.  

Wij wensen iedereen fijne en sportieve Koningsspelen 2018 toe!  
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MR-verkiezing 
Eerder deze week heeft u van de verkiezingscommissie van de MR een mail ontvangen waarin de drie 

kandidaten zich aan u voorstellen en hun motivatie toelichten. Dit bericht vindt u tevens in de bijlage van deze 

Memo. Procedureel volgt de daadwerkelijke stemming acht weken later. Vanaf 4 juni tot en met 8 juni 2018 

12.00uur is de periode van stemming. Een week eerder (28 mei) zult u een stembriefje ontvangen. 

                                

                           Wendy Bosker                           Martijn Vermunt                    Ton Jacobs 


