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Hartelijk welkom! 
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 Wat gebeurt er deze maand?  

  

Na een drukke en hectische schoolweek, begint morgen om 12.00u de vakantie!  

Hierbij ontvangt u dan ook de laatste Memo van schooljaar 2015/2016.  

Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie en we hopen u en de kinderen maandag 5 september weer uitgerust te 

mogen ontvangen!  

De eerstvolgende Memo zal donderdag 29 september verschijnen.  

Met vriendelijke groet,  

Team kbs Kievitsloop     
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Vanuit de directie…. 
 
Rectificatie 
 
In de vorige Memo stond als studiedag vermeld ‘ maandag 31 november 2016’. 

Dit moet echter zijn: maandag 31 oktober 2016. 

Onze excuses hiervoor. 
 
 

Rapport 

Gisteren heeft uw zoon/dochter het laatste rapport van dit schooljaar ontvangen. 

Het is de bedoeling dat na de zomervakantie het complete rapport weer, 

ondertekend, op school wordt ingeleverd.  

Dit geldt uiteraard niet voor de leerlingen van groep 8. 

 

Medezeggenschapsraadverkiezingen 

 

In juni zijn verkiezingen voor de oudergeleding van de MR gehouden.  

De MR-termijn van Michel Verheel liep af.  

De heer Verhees heeft aangegeven zich opnieuw voor een termijn van 4 jaar beschikbaar te 

stellen.  

Er was nog 1  andere kandidaat, de heer Ton Jacobs.  

Na het tellen van het aantal stemmen was duidelijk dat ook de komende 4 jaar de heer 

Verhees de ouders in de MR zal vertegenwoordigen.  

We feliciteren hem met zijn herverkiezing en danken de heer Jacobs voor zijn aanmelding. 

 

Kievitsloop Got Talent 
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Afscheid van groep 8 

Het is voorbij, het zit er op! De groepen 8a en 8b hebben luid en duidelijk afscheid 

genomen van hun basisschoolperiode. Eigenlijk is het afscheid al begonnen na de 

eind-CITO in april. Er werd gestart met repetities voor de musical ‘ Torenhoog’. Rollen 

werden verdeeld, liedjes werden gerepeteerd, decors bedacht en rekwisieten en 

kleding werden besproken. Kortom, volop beweging én reuring in de school. 

Tussendoor zijn we op kamp geweest. We zagen letterlijk de bui al hangen, de 

weersvoorspelling was dramatisch. Het binnenprogramma lag klaar, maar zoals 

gezegd wordt: wie het verdient, die krijgt het! Het weer was prima. Alle 

buitenactiviteiten konden doorgaan met als hoogtepunt de spooktocht, fantastisch 

verzorgd door ouders, oud-leerlingen en andere vrijwilligers. 

Het vele repeteren, niet in het minst de inzet van de leerlingen, de creativiteit die ze 

zélf in het creëren van hun te spelen personage hebben gestoken, de inzet van 

stagiaires juffrouw Britt en juffrouw Yara en de soms ‘strenge’  leiding van de 

regisseurs, hebben geresulteerd in een fantastische uitvoering! Wat een knappe 

prestatie! Slik-momentjes van de ouders, blije meneer John, juf Nicolle en juf Mieke.  

Het afscheid van alle leerlingen, leerkrachten en directeur Ger Aarts was onder de 

kokende zon op het plein. Alle leerlingen werden ‘uitgezongen’ en kregen allemaal 

een button omgehangen. Na het ontvangen van het allerlaatste basisschoolrapport en 

een getuigschrift begon voor groep 8 de vakantie. 

De afscheidsdisco op woensdagavond vormde het sluitstuk van al dat afscheidnemen. 

Stampende muziek van dj meneer John, de ballonnenwedstrijd, het limbodansen, het 

wie-blijft-het-langst-met-zijn-tweeën-op-een-steeds-kleiner-stukje-krant-staan-spel, 

het aller-, allerlaatste lied in een grote kring en daarna het elkaar gedag zeggen, het 

krijgen van de groepsfoto en een usb stick met foto’s van het kamp en daarna moe, 

misschien een beetje emotioneel maar voldaan naar huis. 

We laten onze leerlingen los en wensen hen heel veel succes op hun nieuwe school. 

We gaan ze natuurlijk missen en blijven ze nog zeker volgen. 

Meneer John, juffrouw Nicolle en juffrouw Mieke 

 



MEMOKbs Kievitsloop 2015-2016 
 

6 

 

Spooktocht 2016!        
 
Namens alle leerlingen en leraren van groep 8, willen we Petra Frèrejean, alle 
ouders, collega’s, vrienden en bekenden enorm bedanken voor hun bijdrage aan 

de super-spannende-griezelige-enge-angstaanjagende….kortom: Geweldige 
Spooktocht!  
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Lezen en rekenen in de vakantie helpt! 
 

Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar wist u dat uit onderzoek is 

gebleken dat kinderen die niet oefenen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of 
zelfs achteruit gaan? Dit geldt niet alleen voor lezen, maar ook voor rekenen! 

 

 
 
Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren bezig zijn? U zult het misschien bezwaarlijk 

vinden, zeker als uw kind tijdens het schooljaar al op zijn tenen moet lopen om het bij te 
benen. Maar misschien is het voor uw kind nog wel veel vervelender om verder achterop te 
raken. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen of rekenen, is het van belang dat 

ze ook tijdens de vakantie dagelijks blijven oefenen. Als dat niet gebeurt, hebben leerlingen 
vaak een terugval. Kinderen die wél oefenen, behouden hun niveau of worden zelfs beter 

tijdens de vakantie. 
 

 
 

Een paar tips: 
 Probeer met uw kind iedere dag ongeveer tien minuten te lezen.  
 Lezen en rekenen is overal! Denk aan de menukaart in het restaurant, 

boodschappen doen, borden onderweg, samen afwegen tijdens het koken of bakken, 
foldertjes van de dierentuin die jullie gaan bezoeken of een boekje over het land waar 

jullie naar toe gaan. 
 Lees samen boeken en praat hierover. Dit kan afgewisseld worden tussen samen lezen 

en voorlezen.  

 Oefen verschillende sommen hardop met elkaar. Vanaf groep 4 zijn de tafels ook erg 
belangrijk om te blijven oefenen! 

 Laat uw kind oefenen op rekentuin en taalzee.  

http://www.utwente.nl/alumni/faculteiten/gw/Nieuws/archief/2009/owk_zomervakantie_090128.doc/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz19jBn7bNAhUKbhQKHS2_B8UQjRwIBw&url=http://www.lezen.nl/strijd-tegen-de-zomerdip&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNHJ3F8ODHzHT0Npc13HEhbka2oSUg&ust=1466499766842044
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYt_qVoLbNAhWF0xQKHQS_Br8QjRwIBw&url=http://www.vakantieparkhetgrootslag.nl/blog/camping_en_bungalowpark_het_grootslag/boeken_lezen_op_vakantie&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNGm64clyb8TvUSgmZ89RWMRZ_GQpg&ust=1466499944049934
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 Speel samen leerzame spellen zoals scrabble, bingo, maar ook verschillende spellen 
waarbij uw kind de geldzaken beheert. 

 Geef complimenten als uw kind leert! 
 Voor lange autoritten of regenachtige middagen zijn de vakantiedoeboeken superleuk 

en leerzaam. 
 Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheken kunt u gratis e-boeken 

downloaden voor op uw e-reader, tablet of smartphone. Er is een leuke selectie 

kinderboeken met populaire titels als Het leven van een loser en de Wilde Kippen Club. 
Liever een luisterboek? Die kunt u gratis downloaden via de app LuisterBieb. 

 Bent u zoek naar meer tips? Kijk dan op www.leestotaal.nl voor het programma 

zomerlezen.  

 

Uw kind heeft aan het begin van het schooljaar een wachtwoord gekregen voor Rekentuin en 

Taalzee. Mocht u deze onverhoopt kwijt zijn, dan kunt u deze inloggegevens aan de 

leerkracht vragen. 

 
 

Bron:  
http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/ 
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Hoe-hou-je-het-leesniveau-van-je-kind-op-peil-tijdens-de-

zomervakantie.htm  
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/  
 
 
 
  

Filmopname Musical/disco groepen 8 

De leerkrachten en leerlingen van de groepen 8 willen meneer de Veth, vader van 

Jil (groep 7) en Jake (groep 8), hartelijk danken het filmen van de musical, het 

verzorgen van de dvd’s en de geweldige lichtshow bij de disco! 

 

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8&uo=4&at=10ly9T
https://itunes.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134?mt=8&uo=4&at=10ly9T
http://www.leestotaal.nl/
http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Hoe-hou-je-het-leesniveau-van-je-kind-op-peil-tijdens-de-zomervakantie.htm
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Hoe-hou-je-het-leesniveau-van-je-kind-op-peil-tijdens-de-zomervakantie.htm
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/
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Groepen 1/2  

 

Het BBQ seizoen van groep 2 is geopend! 
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Waterpret groepen 1 t/m 4! 
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Groep 6 

Aardbeienkwekerij van de Riet 

We gingen met de klas naar aardbeienkwekerij van de Riet. We kwamen op de fiets. 

Daar kon je zien hoe ze gemaakt werden. Sommige aardbeien stonden in een kas. 

Daar in was het warm en ze laten er soms bijen in om te bestuiven. Buiten kregen ze 

water via sproeiers en binnen ook. Er waren ook tractors met wagens die helpen met 

land verzorgen. Uiteindelijk mochten we nog even spelen ,drinken en eten. Het was 

een hele leuke dag. 

Tess, groep 6a 
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Archeologie 

Hallo, wij zijn Parel & Merel. 

Wij gaan wat vertellen over archeologie. 
Waarom? Omdat er twee studenten Lysanne & Floriske van universiteit Leiden ons 

wat kwamen vertellen over archeologie. 
Als allereerste vertelden ze over hun werk. 

Ze zochten naar dingen uit bv de Prehistorie, Romeinse tijd , IJzertijd 
&Middeleeuwen. 

Ze vertelden wat ze allemaal opgroeven. 
Bv: scherven van servies & kookgerei, resten van kleren. 

Zij hadden ook spullen laten zien en rond gegeven door de klas. 
Zoals: vuursteen, scherven en botten van dieren & mensen. 

Ze vertelden ook dat je soms aan de botten kan zien of het een jongen of een meisje 
is geweest. 

Ze groeven alle dingen op met een troffeltje, een schep of een graafmachine. 
Voor de veiligheid hebben ze: helm, veiligheidshesje & veiligheidsschoenen. 

We hadden ook opdrachten gekregen: de klas werd in 3 groepen gedeeld en iedere 

groep kreeg hun eigen categorie. Het eerste groepje had opslag het tweede groepje 
had servies en het  derde groepje had kookgerei. 

Je moest spullen zoeken die bij je categorie hoorde . 
De tweede opdracht was een kapotte vaas in elkaar zetten met een soort tape. 

En als laatste hadden we een quiz en de winnaars kregen een oorkonde. 
Dit was het groetjes Parel & Merel Verhees, groep 6 
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Groep 7 

 bezoek verzorgingshuis Raffy 

Ieder jaar bezoekt Kbs Kievitsloop 

verzorgingshuis Raffy, in het kader van de 

adoptie van het monument in de tuin van 

Raffy.  

We worden welkom geheten door mevr. 

Magda Wallenberg, voorzitter van stichting 

Arjati en werkzaam op Raffy. Aan de hand 

van een korte film wordt de relatie tussen 

Nederland en Nederlands-Indië uitgelegd.  

In de lessen op school is ruim aandacht besteed aan deze geschiedenis door de 

leerkracht van groep 7, Ernst Breuer (bestuurslid 

van stichting Arjati). De kinderen bezoeken het 

monument, waar uitleg wordt gegeven. Waarom 

een monument, wat is de symboliek van de 

figuren. De kinderen luisteren aandachtig naar de 

uitleg. Ook de meegekomen ouders beluisteren 

de informatie.  Als we weer naar binnengaan, 

krijgen we een lekkere snack in de vorm van een 

pasteitje. Er is ook 

spekkoek en ranja voor de 

kinderen en thee of koffie 

voor de volwassenen. Inmiddels 

zijn ook de vrijwilligers van Arjati 

gearriveerd, bewoners en 

anderen die 

geïnterviewd gaan worden. 

Op school hebben de kinderen 

de vragen bedacht en 

uitgetypt. De kinderen worden 

in tweetallen gekoppeld aan de 

mensen en zoeken een plaatsje 

om hun interviews af te nemen. 
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De kinderen nemen hun taak 

serieus en dat levert mooie 

foto’s op. Na afloop worden 

de mensen bedankt en 

sluiten we de dag af. De 

kinderen werken op school 

de interviews verder uit en 

deze worden ieder jaar 

weer tijdens de 

herdenking op 15 augustus 

gebruikt. Een aantal kinderen 

geven dan uitleg over de 

lessen die ze op school 

hebben gevolgd en over de 

interviews. Ieder jaar weer is 

er veel belangstelling voor. We 

kijken weer terug op een 

leuke en leerzame ochtend 

op Raffy.  

 

 

 Kickboksles bij Back2TheGym 

Op vrijdagmiddag 1 juli gingen de kinderen van groep 7 naar sportschool Back2TheGym. Hier 

kregen ze een kickboksles, gegeven door Jim. De kinderen mochten allemaal bokshandschoenen 

aan doen en er werden een aantal technieken aangeleerd. Er werd goed meegedaan door de 

kinderen. Het viel niet altijd mee, het was echt even wennen. Op een groot trapkussen werd in 

tweetallen de low kick aangeleerd. Dan was echt even kicken. De jongens konden zich helemaal 

uitleven, maar ook de meisjes kregen er steeds meer plezier in. Op een grote boks zak werd nog 

meer geoefend. Iedereen heeft zich goed kunnen uitleven en tussendoor dronken de kinderen 

water uit een bidon. De vader van Julian, Jeffrey had voor iedereen een nieuwe bidon geregeld en 

ook deze les. Als afsluiting werd een tik spel 

gehouden en konden de afgetikte kinderen zich gaan 

douchen. Met verhitte en bezweette gezichten 

verlieten de kinderen de sportzaal. Na afloop 

bedankten we Bo de eigenaar en de lesgever Jim. 
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Alle kinderen kregen een tegoedbon voor 

een gratis les. We hebben een leuke en 

leerzame les gehad! 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 gaat op visles 

Aan het begin van dit 

schooljaar had groep 7 

zich opgegeven voor een 

vis les via Sportvisserij 

Nederland. Na een lange 

tijd niets meer gehoord 

te hebben, kregen we 

eindelijk goed nieuws. 

Een echte vismeester zou ons vis les komen geven. 

Dat hebben we geweten. Dhr. Henk Nederveen had 

contact opgenomen om alles door te spreken. De 

kinderen kregen eerst 1½ uur theorie m.b.v. een 

powerpoint presentatie. Daarin kwamen allerlei 

nieuwtjes naar voren. Hoe een vis eruit zag, de 

verschillende soorten, het eten, de omgeving, de 

vijanden en nog veel meer. Er werd ook uitleg gegeven 

hoe je een vis moest 

onthaken, dat viel niet 

mee, maar de kinderen 

kregen allemaal een 

onthaker aan een 

keykoord. Dat ging al een 

stuk makkelijker. De drie 

vaders die zich als hulp 

hadden opgegeven deden goed mee. Ook een andere 

Henk, die was meegekomen om de vismeester te 

assisteren, legde alles goed en geduldig uit. De vier 
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moeders hielden zich nog een beetje afzijdig. We zijn na 

de theorie naar de Asterdplas gelopen, terwijl de 

vismeester vooruit was gereden met de auto en zijn 

assistent om alles klaar te zetten. Hij was duidelijk 

verrast door ons stevige tempo, en was daarom ook nog 

niet helemaal klaar met de hengels klaarzetten, de lijnen 

te bevestigen 

en om de diepte 

te peilen. Al 

snel staken alle 

ouders de handen 

uit de mouwen 

en maakte vele handen het werk licht. We 

konden snel gaan vissen. Jammer dat we niet 

verder uit de kant konden vissen. Maar, de 

drie gevangen vissen konden dit allemaal 

niet meer stuk maken. Ook regende het af en 

toe, maar ook dat deerde ons niet. We 

hadden zelfs publiek vanuit de tegenover 

gelegen appartementen. Dat zie je natuurlijk 

niet iedere dag, een vissende schoolklas. We 

bedanken de ouders die hebben 

meegeholpen bij deze vis les. Na afloop ontvingen de ouders die hadden 

meegeholpen nog een cap van Sportvisserij Nederland en de kinderen een tas met 

leuke dingen. We hopen dat het vis virus nu heeft toegeslagen en dat de kinderen in 

de vakantie en lang daarna nog eens gaan vissen. Met dank nog aan Marco 

Bruggeman, die ons attent maakte op deze vis les. Bedankt nogmaals iedereen!   

 

Groepen 8 

Schoolkamp  

Woensdag 15 juni  werden we gedropt door de ouders in Minderhout. We waren van 

te voren al in groepjes ingedeeld daar gingen we de vragen van de dropping mee 

maken. Als je als eerste alle vragen had beantwoord kon je met je groepje naar het 

kampadres lopen. Ze hadden een goeie grap met ons uitgehaald de kampleiding zei 

op het papier dat we nog lang moesten lopen maar we waren al op kamplocatie.  

Er waren zes kampgroepjes  die op school al waren verdeeld. Die namen het tegen 

elkaar op bij alle spellen. Er was steeds ongeveer 45 minuten vrije tijd en dan hadden 

we weer spel. We hadden ook spellen in het bos en ook gewoon op het grasveld naast 

het kamphuis.  
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De eerste dag gingen we een spooktocht lopen. Die was vrij eng en daarvoor moesten 

er al een paar kinderen om huilen. De tweede dag werden we om half negen wakker 

gemaakt . En  dag hebben we gewoon veel spellen gespeeld en ook veel vrije tijd 

gehad. De derde dag gingen we naar bobbejaanland in België. We mochten zelf in 

groepjes lopen en het was heel leuk en gezellig .  

Brent halman groep 8b                       

 

Schoolkamp  

Op woensdag 15 juni vertrokken we. 

Een half uurtje later kwamen we ergens aan bij een kerkje daar werden we gedropt 

was op de grens van België en Nederland .Iedereen die ons had gebracht gingen weer 

terug toen begon het .Je ging met je groepje uit en kreeg een begeleider. Je begon 

met opdrachten als je met al de opdrachten klaar was mocht je gaan lopen naar het 

kamp. De bubbelguppie bende mocht als eerst lopen en kwam ook als eerste op het 

kamp aan. Er was ook een beloning het groepje wat als eerst op het kamp aan kwam 

mocht kiezen in welke bedden hij/zij wilden slapen. Met alle spelen kon je punten 

verdienen dus ook met wie als eerst op het kwam en 2e ,3e,4e,5e,6e.De eerste dag 

gingen we gelijk naar het bos toe om spelen te spelen dat spel heet levend stratego. 

We kwamen terug uit het bos je had even tijd voor jezelf. De eerste avond aten we 

chinees. In de avond was het spooktocht Na de spooktocht kwamen alle mensen die 

in het bos zaten naar het kamp huis. Toen moesten we gaan slapen. De volgende dag 

moesten we vroeg op om te ontbijten. Gingen we ook naar het bos de stagiairs 

hadden spelen bedacht dat heette douane spel en het chaosspel. In de avond was het 

bonte avond en ook eind disco op kamp. Dat was om half 1 afgelopen in de avond en 

ging iedereen naar bed. Om 8 uur moesten we weer uit bed want we moesten om 10 

uur weg. We gingen de laatste dag naar Bobbejaanland dat was leuk. Rond 6 uur 

waren we weer terug op school. 

Denise groep 8B  
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Visles groepen 8  
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