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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: Finlay- Haily- Fay 

 

   Groep 1/2b: Amrish Ramkoeman, Esmay Smaling 
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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Vanuit de directie…… 

 
Lagerhuisdebat 
 
Onderwijs goed aan laten sluiten bij kinderen, en daarmee het onderwijs van goed 
naar beter tillen, is nog een hele opgave. Het is daarom dat INOS haar missie veel 

breder heeft gedefinieerd dan het alleen bijbrengen van cognitieve vaardigheden. Die 
missie luidt: INOS wil talenten van leerlingen ontdekken en hen begeleiden in hun 

groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een steeds veranderende 
wereld willen blijven leren.  

Als je dat in praktijk wilt brengen moet je de leiband van aangeschafte 

onderwijsmethodieken afleggen, moet je zicht krijgen op wat die andere opbrengsten 
dan zijn en hoe je die bereikt. En moet je lef hebben om het op een andere manier te 

proberen en zaken los te laten. En moet je kiezen, want je kunt niet alles tegelijk. En 
dus de zorgvuldig opgebouwde structuren, planningen en controles voor een deel 

overslaan. En dus zal je ook fouten maken. Want niet alleen kinderen leren met vallen 
en opstaan, dat geldt voor ons ook. De maatschappij vraagt die verandering van ons.  

De media en de politiek hebben er de mond overvol van. Maar accepteert die 

omgeving straks van ons ook dat we leren en veranderen met vallen en opstaan? Wat 
gebeurt er als de CITO opbrengsten twee jaar achtereen dalen en het 

basisarrangement vanuit de inspectie dreigt weg te vallen? Wat is de kans dat een 
achterblijvende CITO score ertoe leidt dat een leerling na groep 8 niet op die VO 

school komt waar hij of zij eigenlijk hoort. Wat als we ons niet aan alle regeltjes 

houden waar je als school aan moet voldoen?  

Het zijn de zaken die leerkrachten, directeuren en bestuurders ervan weerhouden om 

het leren van nu te veranderen in “grenzeloos leren”. Want tussen droom en daad 
staan wetten en praktische bezwaren. Daarover gaan we op woensdag 8 april van 

20.00 tot 21.30 uur graag in gesprek in de vorm van een Lagerhuisdebat. 

Gespreksleider van het debat is Clairy Polak, bekend van radio en televisie. 
We nodigen ouders, directeuren, leerkrachten, lokale, regionale en landelijke 

bestuurders, wetenschappers en opinieleiders uit voor dit Lagerhuisdebat. 

 U kunt zich aanmelden als publiek, als u wilt deelnemen aan het debat dan graag een 

korte motivatie toevoegen omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 

is. Dat kan via ton.smulders@inos.nl. Wees snel, want er zijn maar 30 plaatsen in het 
Lagerhuis en 100 in het publiek.  

 

 

 
 

 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=hNFQXlBKwUWq346IfFi3GjysssAtJdIIJ2QRfczgy8Gg7e4PUXAQuOmMhgYVfeKQL2XBwZ0tt4Q.&URL=mailto%3aton.smulders%40inos.nl
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Enquête 'kleutersportactiviteiten' 
  

Het Open Sportcentrum Haagse Beemden (OSHB) verzorgt al jaren met 

sportdocenten de bewegingslessen voor de groepen 3 t/m 8 op de basisscholen. 
Ook organiseren en ondersteunen zij de scholen bij sportieve actieve activiteiten zoals 

sportdagen en toernooien. 
Indien er voldoende belangstelling bestaat, willen zij zich ook gaan richten op 

kleutersportactiviteiten. 
Om dit te polsen hebben zij een enquete opgesteld met de vraag aan de scholen deze 

onder de ouders te vespreiden. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief met daarin een 'link' die u doorverwijst naar 

de vragenlijst. De enquete kan anoniem worden ingevuld en levert OSHB heel wat 
informatie op waarmee zij wellicht iets voor uw kleuter(s) kan gaan betekenen. 

Bijvoorbaat dank voor het invullen. 

 
 

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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Verkeersweek 2015 

 

Zoals u in de memo heeft kunnen lezen, is er van 09 t/m 13 maart de jaarlijkse 

verkeersweek. 

 

Het wordt weer een leuke en leerzame week. 

Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan: 

 

                      De (verkeers)omgeving van de school! 

 

Er wordt elke dag bekeken hoe leerlingen naar school komen en natuurlijk 

komen deze week…….. alle leerlingen te voet of als het niet anders kan op de fiets.  

 

Er wordt gekeken naar het parkeren van auto’s want dit kan altijd nog beter en in de 

klassen worden diverse foto’s getoond van (gevaarlijke) verkeerssituaties rondom 

onze school. 

Elke klas kiest een situatie uit en deze situatie gaan ze verder uitwerken, wat gaat er 

fout, wat kan er beter, wat is daar voor nodig enz. 

 

Op vrijdagmiddag 13 maart wordt hun plan gepresenteerd aan iemand van 

de politie, iemand van de gemeente en aan de werkgroep verkeersouders. 

Het zou toch echt te gek zijn als er een plan komt wat echt uitgevoerd gaat 

worden! 
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Even voorstellen…. 

 
Hello and Goodbye! 
 
Sinds begin dit jaar is ons team school-CJG uitgebreid en ben ik begonnen als 

school-CJG-er begonnen in de wijk Noordwest. 
 

Mijn naam is Natascha Maas en voorheen werkzaam als consulent in het Sociaal 
Team Noordwest, Haagse Beemden en Prinsenbeek vanuit MEE West Brabant. 

Ik ben 38 jaar en woon samen met mijn man en 2 dochters van 4 en 3 jaar oud 

in Breda. 
Vanaf 1 februari ben ik begonnen als school-CJG-er op de scholen: Olympia, 

Kievitsloop, de Werft en de Driezwing. 
 

Elke dinsdag heb ik spreekuur op de Kievitsloop van 11.30 uur-12.00 uur. Op 
dat tijdstip ben ik te vinden in de kamer van de IB-er, Jeanne van Veen. Mocht 

je een opvoed/opgroei vraag hebben voor het CJG maar lukt het niet om op dit 
tijdstip en dag langs te komen dan kan je mij altijd bereiken op mijn mailadres 

of telefoonnummer. 
 

Door mijn komst bij het CJG zijn er ook wat verschuivingen en zal mijn collega 
Chantal Hendrickx na jaren van fijne samenwerking en vast aanspreekpunt, 

afscheid nemen van de Kievitsloop. Zij blijft werkzaam binnen het CJG team als 
school-CJG-er in Prinsenbeek en de Haagse Beemden. 

 

 
Tot ziens op de Kievitsloop! 

 
Natascha Maas 

School-CJG Breda Noordwest 
Natascha.maas@cjgbreda.nl 

06-18477172 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Natascha.maas@cjgbreda.nl
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Carnaval 
 
Het is nog maar 1 week geleden toen we met z’n allen de optocht door Giegeldonk 

(Haagse Beemden)  hebben gelopen. 

Wat waren we toch met veel kinderen, In totaal bijna 80!!!!.  Helaas was het 
griepvirus in de Haagse Beemden geaariveerd anders waren het er 90 geweest. Een 

record en dat hebben ze geweten, want de stoet was daardoor wel héél lang 
geworden. 

Het begon allemaal prachtig, het weer zat mee dus het kon niet meer stuk. 
Het zonnetje wilde wel doorbreken maar dat lukte niet helemaal.Wel was er een dikke 

zwarte wolk te zien, maar die bleef keurig op afstand, gelukkig maar. De kinderen 
waren erg enthousiast. Vooral onze kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben fantastisch 

geprobeerd het dansje samen met de kleinere kinderen te doen. 
Onze complimenten hiervoor. Want ze hebben zich kranig verweerd.  

Alle kinderen willen we hartelijk danken voor hun enthousiasme en dat zolang, want 
soms moesten we wel heel lang stilstaan. Gelukkig was er warme chocomel te krijgen 

tijdens de optocht, dat was even een lekkere warmmaker. 
Ook alle ouders wil ik hartelijk danken voor hun inzet. Vooral de ouders die hebben 

geholpen bij de voorbereidingen en tijdens de optocht. Zij hebben de afgelopen 

weken keihard gewerkt om een Pipo wagen te maken.  
Na de optocht kwam het spannende onderdeel, de prijsuitreiking, we ontvingen 

zowaar de 1e prijs voor enthousiasme en dat allemaal door jullie inzet. Fantastisch 
gewoon. De prijs staat in de aula van school. Een heuse oorkonde met een echte 

beker. Jullie kunnen deze bewonderen na de vakantie. Hij staat bij onze prachtige 
Pipo wagen. En wat hebben we daar veel complimenten over mogen ontvangen. 

 
Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige dag met geweldige kinderen. 

We hopen jullie allemaal terug te zien in 2016. 
En wie weet kunnen we dan in 2016 ook eens proberen of de Pipowagen in de grote 

Brakkensliert van Breda zou kunnen rijden! Een ware uitdaging. 
 

Namens de brakken van Kievitsloop, 
Meneer Popko 

 

     
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M-kjn8pk80U#t=573 

 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=hNFQXlBKwUWq346IfFi3GjysssAtJdIIJ2QRfczgy8Gg7e4PUXAQuOmMhgYVfeKQL2XBwZ0tt4Q.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3ffeature%3dplayer_detailpage%26v%3dM-kjn8pk80U%23t%3d573
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Groepen 1/2  
 
Bouwen 

Ik heb  mijn kleuters geleerd dat ze allerlei materialen bij en door elkaar mogen 

gebruiken, als het uiteindelijk netjes en vlot wordt opgeruimd Eerst zullen ze moeten 

weten waar alles hoort te staan én ze moeten wennen aan het feit dat het dus 

gewoon mag, spullen combineren zoals je dat zelf hebt bedacht.   
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In mijn bouwhoek (of eigenlijk, de bouwhoek van de kinderen) ligt van alles. Grote 

blokken, kleine blokken, plankjes en dieren en auto’s  

Ik heb al mijn open materialen in aparte bakken gesorteerd.  De dinosaurussen delen 

een bak met een paar zeer sociale krokodillen (ze hebben nooit ruzie) en een aantal 

kikkers, Barbie deelt een onderkomen met een kudde My Little Pony’s en een 

kaboutervolk woont samen met allerlei Sesamstraatfiguren en een enkel boerinnetje.  

Verder heb ik een bak met allerlei doppen, waaronder een aantal gekleurde 

exemplaren, een met boomstammetjes en we hebben grote planken als onderstel 

Ook liggen er dike stukken karton om te gebruiken. 

Al deze materialen heb ik stap voor stap in mijn groep geïntroduceerd. Zo kunnen de 

kleuters wennen aan de nieuwe impulsen, houden ze het overzicht en krijgen ze de 

kans om echt in een materiaal te duiken voor er weer wat nieuws bij komt. Vaak kun 

je goed zien dat er plankjes, stenen, blokken en bouwplanken zijn gebruikt. Ze 

bouwen er allerlei tunnels mee , waar dan ook weer figuren in verstopt zitten en er 

ontstaat een heel schitterend bouwwerk !  

 

 

:  
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 Soms haal ik een bak met materiaal weg, soms komt er wat bij, zodat er altijd 

voldoende uitdaging blijft en de kinderen verder komen dan alleen het opstapelen van 

blokken. Waarmee ik niet wil zeggen dat het stapelen op zich niet goed is, want elke 

kleuter vindt het heerlijk om een toren te bouwen en die weer om te gooien (en dat 

een uur lang). Daarmee leren ze wat over de zwaartekracht en over de stevigheid van 

hun bouwwerk. 

 

Voor kinderen die meer willen is het raadzaam om variatie in materialen te brengen.  

Boomstammen en planken zijn erg geschikt, EN wat dacht je van schelpen, 

flesdoppen, logiblokken, lego…iedereen heeft wel zoiets .Ik geef de kinderen de keuze  

materiaal bij elkaar te gebruiken waarvan je eigenlijk denkt dat het niet bij elkaar 

gebruikt ‘hoort te worden’. De kleuters denken daar vaak heel anders over. 

 Ik leer ze de regels voor materiaalgebruik  (vooral voor het opruimen ervan) en ik 

volg ze in hun spel en fantasie. De foto’s hierboven bewijzen dat het de moeite waard 

is. 

Juf Aggie en alle kinderen uit groep ½ A 
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Carnaval 

De kinderen uit groep 1/2b van meneer Popko waren al weken bezig met carnaval. 

Vooral omdat velen 2 optochten gingen lopen. Eerst met de hele school naar het 

winkelcentrum en daarna op zaterdag door de wijk. 

Nou en dat hebben ze geweten, ze hebben alle poppekes laten dansen. 

Ze waren zenuwachtig en maakten zich vooral druk over wat ze allemaal zouden 

aantrekken. 

Want wat een keus heb je om jezelf te kunnen verkleden. 

En om het niet te vergeten hebben ze maar een paar suggesties op het bord 

geschreven en met magneetletters geplakt. 

Want schrijven kunnen ze wel in groep 1/2B 

De kinderen hebben heel veel plezier gehad met carnaval en dat hebben ze te danken 

aan een fanatieke carnavalscommissie. 
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Samen knutselen met groep 8 

 

De leerlingen van Groep 8 van Meneer John en Juf Nicolle hebben samen met de 
kleuters van Juf Aggie een mooie optocht van carnavalswagens geknutseld. Het was 

heel gezellig en iedereen heeft hard gewerkt. 
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Tweede prijs Playbackshow 
 

De kleuters van meneer Popko hebben de tweede prijs gewonnen met de playback 
wedstrijd bij winkelcentrum Heksenwiel tijdens carnaval. 

Zie hier wat ze hebben gekocht van hun prijs.  
Dank je wel jury. 

  
Alle kinderen van groep 1/2B 
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Groep 3 en 4 

 
Theaterbezoek ‘Mismuis’ 

Afgelopen maandagmiddag  waren er gelukkig voldoende ouders, en  zelfs een opa,  

om de kinderen van de groepen 3 en 4 naar Podium Bloos te brengen. 

 Papa’s, mama’s en Opa , Bedankt voor het brengen en halen! 

Theatergroep “Kwatta” speelde het theaterstuk “Mismuis”.  De kinderen en juffen 

hebben hier ontzettend van genoten.  De kinderen hebben de volgende verhaaltjes 

over het uitstapje  geschreven, zie bijlage. 
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Podium Bloos 

We gingen naar het theater en het heete Mismuis. Het was leuk omdat er eerst een 

man een verhaal moest voorlezen, maar in het boek stond ook dat de mismuis werd 

opgegeten door de miskat. Maar de mismuis was ook bang voor de miskat. Een 

meisje nam hem mee naar school en teon de juf ontdekte dat ze hem meegenomen 

hat moest de mismuis naar het kantoor van de directeur, maar het meisje wou dat 

niet omdat ze het niet leuk vond. Maar de directeur zei dat die in het magazijn moest, 

maar er was nog een meester op school. Het meisje vroeg of ze met die meester naar 

het magazijn mocht om de mismuis te halen en de meester vond het goed. Ze gingen 

naar het magazijn en het meisje en de meester vonden het mismuisje, Toen ze de 

mismuis hadden moest ze het mismuisje vrijlaten en de mismuis en het meisje 

namen afschijd van elkaar en het meisje liet hem vrij.De mismuis ging naar het 

eiland man en daar vond hij de msikat. De miskat vroeg of dat die thee wilt en de 

muis zei vriendelijk ja alsjeblieft. Toen de muis zijn thee op had wou de miskat zijn 

mismuis eten maar de mismuis gaf niet op dus de miskat ging ook maar vechten. De 

muis had gewonnen en was niet meer bang. 

Bram groep 4 

 

Mismuis 

Wij gingen naar mismuis en dat was leuk omdat er een mismuis was en een miskat 

en idereen was bang van de msikat. En een meisje vond hem lief en brengde hem 

mee naar school. Toen was ze te laat en daarna zei de jufvrouw wat heb jij daar 

achter je rug? En toen zei ze dat ze een mismuis achter haar rug had verstopt en ze 

moest naar de directeur en hij geloovde dat niet, want hij dagt dat de mismuis niet 

bestond. En uiteindelijk had hij hem weggegooid. Eenman had hem teruggebracht en 

daarna laat hij de mismuis vrij.  En toen ging die naar het eiland man en hij dacht 

waar ben ik? Een paar minuten later zag hij de miskat. Eerst dagt hij dat die lief was, 

maar hij was niet lief. En toen gingen ze vechten en de mismuis en hij hoefde nooit 

meer bang te zijn voor de miskat. 

Groetjes Juul  groep  4 
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Carnaval groep 4 

 

Ik ga schrijven over de carnavalsoptocht van school. Ruby en was als vampier 

verkleed, ik was als dokter verkleed en ik en Ruby mochten het reuzenhoofd 

knutselen. Lois en Tim mochten de kar trekken en Ruby had de playbackshow van de 

klas gewonnen. En toen gingen we de optocht lopen en ik had een hele zal vol met 

serpetines en we waren ook nog in de aula. En toen werd er bekend wie er op 

heksenwiel mocht optreden en groep 6 had gewonnen. En juf Nikita was de jurie en 

juf Nikol was ook een jurie. En juf Carola was verkleed als een pop en meneer Jon 

was verkleed als zwerg en juf Nikita was als een mini mouse en ook nog als cowgirl. 

En de carnavals wagen was versiert en kinderen hadden spuitbussen bij, maar dat 

mocht niet Jim en Jan hadden ze wel bij. 

Sandy groep 4 

De playbackshow 

Ik ging met Sandy oefenen voor de playbackshow en we gingen het liedje vrouwkes 

doen maar Sandy wou niet meer met mij de vrouwkes doen en dus ging ik het allen 

doen en sandy ging het vliegerlied doen. En toen gingen we het voo0r het echt op 

dinsdag midag. En ik had gewonnen en woensdag moesten we egt optreden en toen 

op vrijdag kreegen we het te horen. Ze deden 1-2-3 en toen  deden ze pas 4 en wij 

dachten dat we gewonnen hadden, maar dat was niet waar. En die hadden gewonnen  

mochten op het heksenwiel optreden en groep 6 had gewonnen en die kregen de 

eerste prijs. 

Ruby groep 4 
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Groep 5 
 
Carnaval   
 

Door Tess: 

Carnaval is een groot feest.  
Alle klassen moeten een lied oefenen. 

 Iedereen had een ander liedje. 
We hadden beste veel liedjes.  

De juf had het liedje ‘Er staat een paard in de gang’.  
We gingen ook dansen. Maar jammer genoeg waren we niet door.  

Maar het was wel leuk. 
 

Door Maks: 
We hebben het liedje gekozen omdat het liedje leuk is.  

Alleen hebben we helaas verloren.  
Dat was niet leuk maar we hebben wel leuk gehost op het plein.  

Carnaval is een leuk feest en we gingen ook dansen. 
 In de hal van de school was het ook leuk.  

We gingen uit de school met carnavalswagens en dat was ook heel leuk.  
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Groep 6 

Een bijzonder bezoek………. 

Hallo allemaal, 

Ik ben Mos en ik ben de zoon van juffrouw Esther, ik  ben 14 jaar en blind. Mijn 

hobby’s zijn: muziek maken, muziek luisteren en me met apparaten van ICT bezig 

houden. 

Ik ben een ochtendje in groep 6 geweest.  Ik vind het namelijk heel leuk om aan 

mensen uit te leggen hoe het is om blind te zijn, hoe je daar mee om gaat en wat je 

daarvoor nodig hebt. Ik heb eerst alle kinderen een hand gegeven toen ze binnen 

kwamen. Daarna gingen we luisteren naar een boekbespreking van iemand en gingen 

we een half uurtje stil lezen. Ik in een brailleboek. Toen mocht ik voor de klas iets 

over mijzelf vertellen. We lieten wat filmpjes zien over mijn speciale school in 

Rotterdam (Koninklijke Visio). Ik liet zien hoe ik met mijn laptop met braille-

leesregel, mijn iPad en mijn iPhone werk.  Toen moesten de kinderen rekenen en kon 

ik mijn huiswerk voor rekenen maken op mijn laptop. Daarna gingen we naar buiten 

en heb ik met juffrouw Saskia gekletst. 

Na de pauze heb ik de naam van de kinderen op mijn braillemachine getypt en heeft 

mijn moeder hen het brailleschrift laten zien en uitgelegd. Alle kinderen hebben hun 

naam in braille op een kaartje meegekregen.  

Ik vond het heel leuk om op school te zijn, want ik heb weer nieuwe kinderen leren 

kennen en ik heb weer mogen uitleggen hoe het is om blind te zijn. 

Ik dank alle kinderen van groep 6 voor de aandacht en tot de volgende keer 

misschien. 

Groeten van Mos 
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Groep 6 naar de grote kerk 

Maandag 9 februari ging groep 6 naar de grote kerk.Daar gaan we iets over 

vertellen.We gingen met groepjes naar de kerk.Daar kregen we uitleg over de kerk en 

daarna deden we de speurtocht.De meneer vertelde ook over vroeger bijvoorbeeld 

over de beeldenstorm.In de speurtocht zag je kapotte beelden.De meneer vertelde 

ook over de grote toren.Hij vertelde dat je vanaf 12 jaar de toren mocht 

beklimmen.Een rijke familie begon met het opbouwen van de grote kerk.De bouw van 

de grote kerk duurde ongeveer een eeuw.De meneer vertelde ook dat de rijke 

mensen in de kerk zijn begraven.En de arme mensen lagen buiten op het kerkhof.In 

de grote kerk zag je oude muurschilderingen .Dit was ons verhaal over de grote 

kerk.Het was een hele leuke ochtend!!!           

Esmee en Melih   

Carnaval                                                    

Wij willen jullie wat vertellen over carnaval op school .Het begon met een opening op 

het schoolplein, lekker hossen en daarna gingen we naar de klas.En toen gingen we 

lekker weer hossen in de hal. We mochten met serpentine  gooien!Daar kwam de 

raad van 11, dat waren kinderen van groep acht.We kregen bonnen voor een zakje 

chips en limonade.En de kinderen die niet door gingen met de playbackshow mochten 

op treden in de hal. Wij gingen door en mochten dus optreden op het Heksenwiel!We 

gingen terug naar boven onze jassen  pakken en we gingen verzamelen op het plein 

en begonnen met de optocht naar het Heksenwiel. Het was heel gezellig in de 

optocht.Ons optreden op het Heksenwiel: het ging heel goed. Ons lied: wakker 

worden met een biertje. De juffrouw vond het wel een beetje gek lied maar toch…En 

wat denk je? We hebben gewonnen!! Een bon voor Bart Smit, joepie! 

Jim, Jan, Julian en Finn, groep 6 
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Groep 8 

De wereld van cijfers en letters 

We gingen met de fiets naar het Chassé theater voor de voorstelling we gingen met 

groep 7a, 7b en 8a naar De wereld van cijfers en letters. We kwamen daar aan en we 

moesten naar boven, want daar moesten we zijn voor de voorstelling daar konden we 

onze jassen ophangen en moesten we even wachten op de andere scholen. Toen 

konden we naar binnen en de voorstelling ging beginnen. Eerst was er een meisje 

nummer 2 toen kwam nummer 1. Nummer 2 wou nummer 3, maar nummer 1 wou 

dat niet. Toen kwam er toch opeens een nummer 3, maar nummer 2 vond dat niet 

leuk, omdat nummer 3 nummer 2 zoenden en daar werd nummer 1 boos over en 

duwde nummer 3 weg. Ze gingen allemaal dingen onderzoeken en vroegen steeds 

iets aan het publiek. Ze renden en renden heel ver uiteindelijk kwamen ze er achter 

dat er heel veel cijfers zijn en dat je tot oneindig kan tellen. We gingen weer naar de 

jassen en kregen allemaal een nep tatoeage. Toen gingen we weer terug naar school. 

Gr. Sanne 

 

Lezen in groep 3 

Het lezen in groep 3 is anders dan tutor lezen. Bij tutor lezen zit je bij een kind en bij 

groep 3 lezen loop de door heel de klas. Je speelt een soort juf of meneer want je 

mag zeggen recht zitten wijs bij en lees mee. De kinderen zitten niet op een vaste 

plek. Ze zitten naast hun eigen niveau dus als ze met een avi toets  beter of slechter 

scoren dan gaan ze naast dat kind zitten die het zelfde heeft. Ze moeten altijd 

bijwijzen dat is beter voor hun lees ontwikkeling. Er zitten ook kinderen uit groep 4 

die zijn blijven zitten naar hun leesniveau is goed dus hun lezen in groep 4 maar 

zitten in groep 3. Bij sommige kinderen moet je echt bij blijven. Als er een feestdag is 

bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, passen dan lezen ze in een boekje waar woordjes in 

staan over dat feestdag.  Ze lezen soms ook in een veilig en vlot dat is een boekje 

waar woordjes in staan, ze hebben ook een boekje daar staan alleen maar zinnen in. 

Ze hebben ook bij elk blok om het zo maar te zeggen een ander boekje. Ze hebben 

ook voor elk woord een gebaar. Ze moeten in de ochtend  als ze binnen komen eerst 

op hun leesplaats gaan zitten en dan moeten ze gaan staan en springen op de letters.      

Gr Marcellino en Nora 
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OSHB Voetbaltoernooi 

Wij in groep acht waren lekker aan het leren en toen werd er bij ons op de deur 

geklopt en toen kwam er een meneer van de OSHB binnen en vertelde dat jongens en 

meisjes konden opgeven voor een zaalvoetbaltoernooi en een zaalhockeytoernooi. Bij 

de meisjes had bijna iedereen zich opgegeven en bij de jongen maar zes. De meneer 

zij ook dat als wij als eerste een enquête gingen invullen dat wij een zak snoep 

kregen maar de andere klassen wisten dat nog niet dus wij gingen gelijk aan de slag. 

Er was ook een zaalhockey training en een zaalvoetbal training maar de meneer zei 

dat het zaalhockey toernooi niet meer door ging, omdat er te weinig meisjes zich 

hadden opgegeven. Maar het voetbaltoernooi ging gewoon door. Elke woensdag is het 

van 13:30 tot 15:30. Er mochten ook meisjes mee doen met het voetbaltoernooi. En 

onze meneer stelde voor dat wij in en tenue gingen voetballen. Wij met ons team 

staan nu 1ste en we moesten nog een keer winnen en dan we kampioen. We hebben 

een keer gelijkgespeeld en voor de rest alles gewonnen en als je kampioen word dan 

krijgt jou team een beker. 

Groetjes, Xander & Simon 

Scholenbezoek Graaf Engelrecht 

We gingen op scholen bezoek naar Graaf. Het was maar een klein stukje fietsen. Toen 

we daar aan kwamen kregen we een tasje en wat plaatjes te zien over hoe het 

nieuwe gebouw er uit gaat zien. Ook kregen we nog uitleg over higeschool  wat op 

Graaf gaat komen. Daarna kregen we drie lesjes. Dat waren: gym, wiskunde en 

drama. Eerst gingen we naar gym. Daar moesten we over een blauwe baan heen 

lopen en dan over een touwtje springen. Maar omdat er lucht in zit is dat heel gek. 

Ook gingen we over een stormbaan heen. Daar moest je door touwen klimmen enz. 

daarna gingen we naar wiskunde. Dat was aan de andere kant van het gebouw, dus 

moesten we een stukje lopen. Ook moesten we erg stil zijn op de gang want de 

kinderen die op school zaten hadden gewoon les. Toen we bij wiskunde aankwamen 

legde de meneer uit wat coördinaten waren. Daarna kregen we een blad en daarin 

moesten we steeds coördinaten met elkaar verbinden. Dat was nog best moeilijk, bij 

mijn klopten er ook niet veel van. Daar moesten we weer een stukje lopen naar 

drama toe. Daar legde de meneer uit dat je op de Graaf examen in drama kan doen. 

Verder vertelde hij wat drama was en wat je er bij doet. Daarna mochten we zelf een 

drama opdrachtje doen. Die waren erg leuk. Er was een opdrachtje dat we begonnen 

met een klein denkbeeldig doosje die we door moesten geven. Elke keer als je hem 

doorgaf moest hij steeds groter worden. Dus in het begin was hij klein en op het eind 

was hij groot. Ook deden we nog de klassen foto. Hij zij een onderwerp bijv. boos en 

dan moesten we allemaal boos kijken. Daarna kregen we nog wat drinken. En toen 

was het tijd. En moesten we weer terug naar school fietsen.  

Anne 
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Prins- en Prinsesverkiezing groep 8 

Met carnaval hebben we altijd uit groep 8 een Prins, Prinses, nar, politieagent en raad 

van elf. 

Daar kon je je voor opgeven, maar niet voor de raad van elf. 

Als je je voor prins had opgegeven moest je een playbackshow en een 

openingswoordje instuderen. 

En de prinsessen die zich op hadden gegeven moesten ook een playbackshow en 

Nederlands dialect oefenen. 

De agent had ook een playbackshow geoefend en zij moest nog een paar opdrachten 

doen, en de nar moest ook nog een grappige act doen. 

Afwisselend werd je het podium opgeroepen om je act te doen, de jury gaf iedereen 

commentaar wat zij er van vonden. 

Toen iedereen zijn act had gedaan ging de jury even weg om te overleggen wie de 

winnaars zouden worden, ondertussen gingen wij (groep 8 en groep 7) lekker in de 

aula hossen. 

Toen de jury terug kwam gingen ze de winnaars opnoemen, de Prins en Prinses 

waren: Simon en Julot. De politie agent was: Merel en de nar was: Mathijs en degene 

die niets waren geworden gingen in de raad van elf, maar dat waren er te veel dus 

moest er gelood worden. Nadat de winnaars bekend waren gemaakt, gingen iedereen 

weer lekker hossen! 

Het was een leuke dag  

Simon & Julot (8a) 
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Maandregel 

 

 

 

Kun je het even niet alleen, dan zijn er 

anderen om je heen. 

 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 
 



MEMO Kbs Kievitsloop 2014-2015 
 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2014-2015 
 28 

 

 

 

 

 

 

 


