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Hartelijk welkom! 

 

 

 

Namens het team van Kbs Kievitsloop willen wij graag de volgende leerlingen hartelijk 

welkom heten in onze school: 

   Groep 1/2 a: Faya Koninkx 

   Groep 7b: Julia Deckers 
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 Wat gebeurt er deze maand?  

 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2014-2015 
 3 
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Vanuit de directie…… 
 

Extra kleutergroep 
In verband met de toename van het aantal leerlingen in de groepen 1/2 is er na de 
kerstvakantie een extra groep gestart. Deze groep is te vinden in het oude 

computerlokaal. In de extra groep krijgen de oudste kleuters een aantal dagen van de 
week les van juffrouw Sanne. Op deze manier is het mogelijk deze kinderen leerstof 

en activiteiten aan te bieden die beter aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.  
 

Gezien het grote aantal oudste kleuters was het niet mogelijk om hiervan één groep 
te maken. De kinderen zitten daarom een aantal dagen in de week in de extra groep. 

De overige dagen zitten de kinderen in de klas bij juffrouw Aggie en meneer Popko.  

Zij dragen zorg voor een goede afstemming met juffrouw Sanne en blijven 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen en een goede communicatie 

daarover.  
 

Wij heten juffrouw Sanne van harte welkom op Kievitsloop, en wensen de oudste 
kleuters veel succes en plezier bij haar in de groep! 

 

Ouderspreekuur 
Indien u vragen heeft over de organisatie of het beleid van de school, nodig ik u 
graag weer uit om langs te komen tijdens een ouderspreekuur met de directie. Dit 

spreekuur staat gepland op vrijdagmiddag 27 februari  a.s. tussen 13.30 uur en 
15.00 u. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoek ik u vooraf een afspraak 

te maken om een tijdstip vast te leggen.  
U kunt de directeur hiervoor mailen via: ger.aarts@inos.nl of een bericht sturen via 

06-43506521.  
 

Kinderraad 
De kinderen zijn onze grootste groep aanwezigen en gebruikers van ons 

schoolgebouw. Toch worden heel veel zaken voor hen besproken en vastgelegd door 
het schoolteam, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Graag willen we de 

kinderen hier meer bij betrekken en verantwoordelijk maken door het instellen van 
een kinderraad. 

Vanuit elke groep 5 t/m 8 wordt een leerling gekozen als afvaardiging. Kinderen 
kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden in hun groep. Indien er meer kandidaten 

binnen hun groep zijn, wordt anoniem een verkiezing gehouden.  Met deze kinderraad 
willen we eens in de 7/8 weken onder schooltijd bijeenkomen.  Via de site van school 

houden we u op de hoogte van de inhoud van de ‘vergaderingen’. Tijdens deze 
bijeenkomsten is  de directeur aanwezig, maar we proberen de kinderen zoveel 

mogelijk zelf te laten organiseren.  

Nog voor de voorjaarsvakantie hopen we de kinderraad geïnstalleerd te hebben. 
 

Fijne vakantie 
Aangezien de volgende nieuwsbrief pas na de voorjaarsvakantie verschijnt, wensen 
wij u nu alvast een fijne plezierige carnaval en prettige vakantie toe. 

mailto:ger.aarts@inos.nl
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Even voorstellen…. 
 

Graag wil ik me nog even aan jullie voorstellen. 

 Mijn naam is Sanne van Ham. Ik kom uit Oosterhout en ben hiervoor werkzaam 

geweest op de Liduinaschool in Breda.  

Na de kerstvakantie ben ik met veel zin begonnen in groep 2 op KBS de Kievitsloop. 

Het oude computerlokaal is in de kerstvakantie dan ook omgetoverd tot een 

kleuterklas! 

 

De rest van het schooljaar zal ik fulltime aanwezig zijn in deze kleuterklas. 

 

I.v.m. de grote kleutergroepen is er gekozen voor een “extra” groep 2, waarbij de 

groep 2-kinderen van Popko en Aggie, verdeeld in twee groepen, om de week bij mij 

in de klas zitten. Hierdoor ontstaan er kleinere groepen en kan er meer aandacht zijn 

voor elk kind, wel wordt in deze klas hetzelfde programma aangeboden als in de 

andere kleutergroepen.  

Groetjes, 

Sanne van Ham 

Schoolfotograaf  
 

Op dinsdag 03 maart worden uw kinderen weer op de foto gezet! 
Deze datum stond nog niet op schoolkalender. 

 
Er worden portret- klassen- en broertje / zusjes foto’s gemaakt. 

Van de broertjes en zusjes die al op onze school zitten worden de foto’s onder 
schooltijd gemaakt. 

 

Wilt u een foto met een leerling van onze school en een broertje of zusje die niet 
(meer) bij ons op school zit dan kan dat om 15.15 uur. 

 
Mocht u vragen hebben kunt u bij juf Carola terecht. 
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Een record! 

 
Voor de carnavalsoptocht door Giegeldonk hebben we een record aantal kinderen die 

mee gaan lopen. 

Geweldig!! 

Er zijn er maar liefst 75 in totaal. En inschrijven kan nog altijd bij meneer Popko. 

Gewoon doen! Want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

De kinderen hebben afgelopen week al hard gewerkt. Het ziet er geweldig uit. 

Mama’s en papa’s bedankt voor uw hulp. 
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De bouwkanjers van Kbs 

Kievitsloop 
 

 

 

 

Al maanden zijn de vrijwillige papa’s van KBS Kievitsloop bezig met een prachtige 

carnavalswagen. 

Zelfs oud- papa’s helpen nog steeds mee, dit zijn papa’s die jaren geleden kinderen 

op onze school hadden zitten. En wat zijn we daar blij mee. 

In november zijn de mannen al begonnen met nadenken over wat we met het thema 

van de Haagse Beemden “Giegeldonk laot de poppekus daanse” kunnen doen. 

Meneer Popko had al 18 jaar een droom, hij wilde al die jaren al een heuse Pipo 

wagen. 

En zowaar in 2015 is dit dan helemaal gelukt. 
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Dankzij die 10 vrijwillige papa’s is dit volledig geslaagd. Er staat in school een 

prachtige Pipo wagen. Een mooie gele met raampjes, gootjes, deurtjes, ramen en 

bloembakken. 

Deze papa’s hebben de afgelopen heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 

Eerst met echte bouwtekeningen ( wat zag dat er professioneel uit), daarna met 

cirkelzagen, verstekzagen en nog meer gereedschappen. 

Ivo maakte de geweldige tekeningen en Ad begon als echte bouwman de taken te 

verdelen. En dat zorgde voor dit geweldige resultaat. 

Namens alle kinderen van Kievitsloop willen wij al die vrijwilligers hartelijk bedanken 

voor hun inzet. Want zonder deze steun zouden wij nergens zijn. 

Mocht  u de wagen alvast willen bekijken, dan bent van harte welkom in de aula van 

school om dit schitterende bouwwerk te aanschouwen. 

Verder kun u ons tijdens de optocht op vrijdag 13 februari naar winkelcentrum 

Heksenwiel en zaterdag 14 februari tijdens de grote optocht door de wijk zien. 

Start: 13.20 bij winkelcentrum de Donk. 

We hebben al 60 leerlingen die meelopen,  een grandioos aantal leerlingen. Zo laten 

we zien dat KBS Kievitsloop een geweldige school is om op te zitten. 

U komt toch ook?????? 
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We willen de volgende vrijwilligers hartelijk bedanken: 

1 Cees Verschuren 

2 Rinus Leendertse 

3 Hans van Steijn 

4 Ivo Ruskus 

5 Koen v/d Winkel 

6 Daniel van Hooije 

7 Paul Buijs 

8 Cornee Polling 

9 Rob Jansen 

10 Ad Roovers 
 

Namens de carnavalscommissie, 

Alle leerlingen van school en meneer Popko 
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Groepen 1/2  

 
Bouwen met bekers 

 

Wij hebben op school voor alle kinderen plastic bekers staan. Deze bekers worden  

gebruikt als er feest is.  Scheelt een heleboel wegwerpbekertjes. 

 

 

Ik pak een stapel uit de kast en zet ze in stapeltjes op de mat. Een paar kleuters van 
groep ½ A eromheen en bouwen maar ! Ik hoef er geen uitleg bij te geven, ze gaan 

als vanzelf aan de slag met bouwen van torens. Al gauw ontstaan de eerste 
piramides. 
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En dan gaan we los ! De kleuters ontdekken dat je een hogere piramide kunt bouwen 

als je de basis breder maakt. Uiteraard  valt het bouwwerk  regelmatig om, maar ze 
hebben al snel in de gaten dat dat komt omdat “hij niet recht is “. De volgende 

poging lukt, want nu houdt een van de bouwers toezicht en corrigeert de boel als het 
scheef dreigt te gaan. Heel voorzichtig wordt de bovenste beker op de top gezet. 

 

 

 

Als het tijd is om op te ruimen , duwen ze maar al te graag het bouwwerk omver, net 
zo lang tot alles om ligt. 
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 Dan maken we stapels van de bekers. De stapels moeten allemaal evenveel bekers 

hebben en er wordt dan ook fanatiek geteld, gestapeld, overlegd en verschoven tot er 
een aantal keurige stapels op de mat staan.  

 

 

Er zijn nog ontzettend veel mogelijkheden met deze bekers waarmee we een andere 
keer aan de gang gaan in groep ½ A . Je kunt ermee sorteren, kleurpatronen maken, 

meten, schatten enzovoorts , enzovoorts ! 

Leren kan zo leuk zijn ! 
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Tekenwedstrijd Boekenwinkel 

De kinderen uit groep 1/2b van meneer Popko hebben afgelopen week meegedaan 

met de tekenwedstrijd die de boekenwinkel van Heksenwiel heeft uitgeschreven. 

De kinderen hebben allemaal hun favoriete sprookjesfiguur getekend. Het ziet er heel 

kleurig en fleurig uit. 

Mocht u het met ogen willen zien dan kunt u terecht bij boekenwinkel Holland & 

Kemenade . 

En voor de kinderen....nu nog even wachten of ze een prijs hebben gewonnen. Dus 

we duimen allemaal maar mee. 
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Nationale voorleesdagen 

 

Tijdens de nationale voorleesdagen waarbij allerlei bekende Nederlanders ergen in het 

land gaan voorlezen hebben wij op KBS Kievitsloop onze eigen beroemde voorlezers. 

Opa's en papa's komen voorlezen. 

Bij de kleuters was de opa van: Merel, Sjoerd, Nienke en Benthe de voorganger. 

Hij had een prachtig verhaal over een hondje die graag op ballet wilde. En zowaar het 

hondje was een heuse balletdanser met een echte tutu! 

De kleuters van juf Aggie, juf Sanne en meneer Popko hebben genoten van dit 

prachtige verhaal. 

Alles opa's, papa's bedankt voor de spannende, grappige, leuke verhalen. 

Namens alles kleuters. 
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Deze weken zijn de nationale voorleesdagen. In de groepen 1-2  zijn er papa’s en 

opa’s geweest om voor te lezen aan de kinderen. Erg bijzonder voor sommige 

kinderen om hun papa of opa in de klas te hebben. De papa’s en opa’s brachten een 

mooi prentenboek mee en de kinderen gingen gezellig bij elkaar zitten. Vol 

enthousiasme werden de prentenboeken voorgelezen en de kinderen vonden het 

prachtig! 

         

                    

         

 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2014-2015 
 16 

Ook de peuters mochten ’s morgens in groep 1-2 komen waar juffrouw Aggie een 

mooi prentenboek voorlas. 
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Groep 3 

 
Bezoek Bibliotheek 

 

Op dinsdagochtend 20 januari zijn we 

met de hele klas naar de 

bibliotheek bij het 

winkelcentrum geweest. Daar 

aangekomen mochten we gezellig op een bankje zitten want de juffrouw van de bieb 

ging een boekje voorlezen van Vos en Haas. Hierin stonden ook een heleboel 

recepten. Het was een soort kinderkookboek.  

Daarna werd de klas in 3 groepen verdeeld.  Een groep kreeg van de juffrouw van de 

bieb een rondleiding, zij vertelde waar de verschillende soorten boeken staan. Zoals 

voorleesboeken, leesboeken, informatieboeken enz.  Een andere groep ging met Juf 

Lotte woordjes maken van de letters in de soeppan. De kinderen uit de laatste groep 

mochten uit een mand een boekje kiezen waarin ze konden lezen, heel gezellig op de 

bank of op de kussens op de grond. Na een tijdje werden de groepen gewisseld zodat 

we overal een keer waren geweest.  

Het was erg leuk en we weten nu voortaan waar we moeten zijn om boekjes te lenen 

in de bibliotheek. 
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Groep 5 

Interview met de directeur meneer Ger 

Bij de taalles ging het over een interview houden en hoe je dat moet doen. Wij 

moesten met elkaar oefenen maar juf Mieke zei dat het misschien wel leuk zou zijn 

om meneer Ger te interviewen. Heel veel kinderen wilden dat wel en toen heeft de juf 

geloot. Wij, Charlotte en Danique hebben gewonnen. 

 

Hieronder komt ons interview: 

Vindt u het leuk op school? 

Ja, ik vind het heel erg leuk. 

Heeft u het druk op school? 

Ja, best wel. 

Vind u carnaval leuk? 

Heel gezellig met drukte, muziek mensen en meer. 

Geeft u nog onderwijs? 

Nee, nu niet meer. 

Draagt u carnavalskleren met carnaval? 
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Ja, dat is heel leuk 

Heeft u op deze school wel eens straf gegeven? 

Nee, nog nooit, ik wil dat ook liever nooit doen. 

Heeft u vroeger op deze school gezeten? 

Nee ik zat op een andere school 

Einde 

 

Groep 6 

Alice 

Wij gaan jullie vertellen over de dansvoorstelling Alice. 

Zoals jullie weten was er in de vorige memo geschreven over de dansworkshops. 

Dat ging over Alice. 

16 januari is groep 6a naar dansvoorstelling Alice geweest. 

Het ging over een man en drie meisjes. 

Een van die meisjes was Alice. 

Er gebeurden allerlei dingen. 

We zagen dingen die we ook geleerd hadden bij onze dansworkshops. Zoals 

openingen maken en er doorheen gaan, de vier dieren: kat, muis ,rups en een konijn. 

Er was mooie muziek en een mooi decor. En mooie plaatjes van bloemen en vlinders. 

Veel effecten. Ze gingen ook dansen met een doorzichtige plaat. Het was grappig. 

Er waren ook kinderen op de tribune die zijn gevlucht voor de oorlog. Uit bijvoorbeeld 

Syrië.  

Alle kinderen vonden het superleuk! 

Geschreven door: Jan en Renuska groep 6a 
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Voorleesvaders in groep 6! 

 
Van 21 januari  tot 31 januari waren de Nationale Voorleesdagen . 
Twee vaders genaamd Marco en Bharet kwamen voorlezen . Dit zijn de vaders van Jim en 
Julian. 
Marco las het boek voor: Sjaakie en de chocoladefabriek. 
Bharet las het boek voor: Anansi.  
We vonden het heel leuk en we zijn trots op onze vaders! 
Jim en Julian groep 6a 
 

Maandregel 

 

 

 

Met lachen is niks mis, zolang het maar niet 

om een ander is! 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 
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