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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 1/2a: Robin Steenes, Jesslyn van Zundert,  

      Kane Schoonenberg, Norah Notenboom 

      Khadija van Hooijdonk 

Groep 1/2b: Jake de Rooij, Dailey Clerx, Kane Marijnissen, 

      Joep van Hooije 
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

 

Blz.4 Stichting Inos nodigt u uit! 

Blz.6 Let op!/Wat is medezeggenschap? 

Blz.8 Dierendag, knutsel je mee? 

Blz.9 Oshb extra sportdag/Kinderpostzegelactie 

Blz.10 Studiedag Kbs Kievitsloop 

Blz.11 Stagiaires 

Blz.12 Nederlands-Indië herdenking 

Blz.14 Kindertypecursus 

Blz.15 Proeftuin en Kunstenmakers 

Blz.17 Groep 1/2 

Blz.20 Groep 4 

Blz.22 Groep 7/ Groep 8 

Blz.24 Maandregel   
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Stichting INOS nodigt u van harte uit! 
 

Mini symposium “Ouderbetrokkenheid 3.0” 

Dinsdagavond 13 oktober, KBS De Parel – Mgr. Nolensplein 1  (Entree gratis) 

 

Aanmelden per mail: info@inos.nl  (graag erbij vermelden:  ‘symposium 13 okt’. en 

met hoeveel personen u komt.) 

Een goede samenwerking tussen ouders en school is wellicht belangrijker dan ooit 

gedacht. Dat gaat verder dan het rijden bij een excursie, of het helpen bij de musical. 

Maar wat houdt een goede samenwerking in, en bereiken we dat met 

ouderbetrokkenheid 3.0? Is de weg naar educatief partnerschap de juiste weg? Is een 

impulsklas de oplossing?In het kader van haar tienjarig bestaan organiseert INOS 

voor ouders en leerkrachten een mini symposium waarin het belang en een aantal 

voorbeelden van goede samenwerking tussen ouders en school worden 

gepresenteerd. 

Programma: 

19.00 uur ontvangst met koffie en thee 

19.30 uur Welkom door Hans Versluijs, directeur KBS De Parel 

19.40 uur Lezing door Peter de Vries, CPS Onderwijsontwikkeling en advies 

20.10 uur Presentatieronde deel 1 

20.30 uur koffie / thee 

20.40 uur Presentatieronde deel 2 

21.00 uur Forumdiscussie met betrokkenen 

21.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 

 

Lezing  Peter de Vries : “Ouderbetrokkenheid 3.0” 

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en 

ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-

vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het 

kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld 

voor het kind/de leerling, de ouders en de school. 

 

Presentaties van 20 minuten (u kunt er twee volgen) 

 Impulsklas, door Karin Engelen of Mirjam Nooijens, KBS Sinte Maerte 

"In de Impulsklas komen 6 tot 8 kinderen 12 weken lang een dagdeel bij elkaar om te 

werken aan werkhoudings- en gedragsdoelen. Het unieke van de Impulsklas is dat 

deze kinderen steeds een van hun ouders meenemen. De Gouden Driehoek tussen 

kind-ouder-school wordt hiermee versterkt. Ouderbetrokkenheid krijgt hiermee een 

nieuwe dimensie." 

mailto:info@inos.nl
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 Op weg naar educatief partnerschap, door Martijn van Ooijen, KBS De 

Spoorzoeker 

“Ouders spelen op onze school een belangrijke rol. Enerzijds door het samen in 

gesprek zijn over de ontwikkeling van het kind, anderzijds door het deelnemen aan 

en initiëren van activiteiten die de sfeer op onze school zo kenmerkend maakt. 

Ouders denken mee en zijn betrokken op allerlei niveaus.” Een goede 

samenwerkingsrelatie ofwel ‘effectief educatief partnerschap’ is een meerjarig traject, 

waarin stapsgewijs de samenwerking tussen leerkrachten en ouders zich ontwikkelt. 

Martijn van Ooijen zal tijdens zijn presentatie ingaan op hoe dit proces in de 

dagelijkse praktijk op de 

Spoorzoeker verloopt, welke stappen er zijn gezet, welke inzichten zijn opgedaan, tot 

welke resultaten dit heeft geleid en welke succesfactoren hierbij een rol spelen, maar 

ook welke valkuilen er liggen. 

 

 Positief opvoeden, door Elly Koreman, KBS De Boomgaard 

Deze presentatie gaat over Positief Opvoeden en het versterken van de eigen kracht.  

Op KBS De Boomgaard wordt deze cursus nu al voor de vijfde maal met succes 

gegeven door 2 getrainde ouders van het CJG. Ouders leren in 4 bijeenkomsten de 

basisprincipes van positief opvoeden. Ze gaan actief met elkaar aan de slag, delen 

ervaringen, geven elkaar tips en versterken elkaars kwaliteiten. Opvoeden is een 'vak' 

dat je vooral in de praktijk leert, gewoon door het te doen met je hart en met je 

hoofd. Maar waar theorie, principes en vaardigheden wel een handje bij kunnen 

helpen. De presentatie geeft een korte impressie van de ervaringen van ouders en 

trainers over deze cursus.… 

 

 Vroeg- en Voorschoolse Educatie, door Karin de Krom, Kindcentrum 

Olympia 

Vanwege de goede samenwerking tussen de peutertuin en basisschool Olympia wordt 

er in toenemende mate gewerkt met op elkaar afgestemde thema’s, gezamenlijke 

vieringen en gezamenlijke ouderactiviteiten. Hierdoor wordt er voor de kinderen een 

veilige, prettige en herkenbare omgeving gecreëerd, waarin ze volop kunnen spelen, 

leren en ontwikkelen. Op de Voorschool en Vroegschool van Olympia hebben ze de 

handen ineen geslagen om gezamenlijk inhoud te geven aan de ouderbetrokkenheid. 

Laat je inspireren! 

 

 

We hopen u te mogen ontmoeten op dinsdagavond 13 oktober in KBS De Parel! 
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Let op!   

Bij het ophalen en wegbrengen ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties in de 

buurt.  

Om het voor iedereen veilig te houden, vragen we u de auto te parkeren op de 

daarvoor bestemde parkeerplekken.  

Hierdoor blijft de weg vrij en kunnen kinderen het overzicht bewaren.  

        

 

 

Wat is medezeggenschap? 

Het schooljaar is weer begonnen zo ook de medezeggenschapsraad, afgekort MR. De 

MR is er voor de kinderen, ouders en de leraren. Weet u wat de MR doet? Voor de 

meeste mensen is dit een ver van mijn bed show. 

 

De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf, voor de inspraak 

van ouders en leerkrachten in het beleid van de school. Dit doet men door te 

overleggen met de directie over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en 

gebouw, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders 

kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het 

onderwijs. Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan directie en de 
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GMR (de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen INOS). Voor een aantal 

beslissingen is zelfs instemming van de MR nodig. 

 

Via de memo, onze internetpagina op de internetsite www.kievitsloop.nl en de 

facebookpagina (Medezeggenschap (MR) KBS Kievitsloop) houden wij u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen. Echter om onze taak naar behoren te kunnen vervullen 

moet de MR beschikken over goede informatie. Dit betekent weten wat er leeft onder 

de ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. Dus heeft u vragen of 

opmerkingen neem dan contact met ons op! Dit kan door één van de leden te 

benaderen,  te mailen naar: kbskievitsloop_mr@inos.nl of via onze facebookpagina.  

 

Daarnaast bent u altijd als toehoorder welkom bij (het openbare gedeelte van) de MR 

vergadering. De data voor de komende vergaderingen zijn: 

 Dinsdag  10 november 19.30 uur 

 Dinsdag  12 januari       19.30 uur 

 Dinsdag   1 maart          19.30 uur 

 Dinsdag  10 mei             19.30 uur 

 Dinsdag   5 juli                19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

http://www.kievitsloop.nl/
mailto:kbskievitsloop_mr@inos.nl
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Dierendag, knutsel je mee?   

  
Zondag 4 oktober is het Dierendag. De dag waarop je je huisdier eens extra verwent 

met een lekkere wandeling, een extra wortel of een knuffel. In de kerk staan we stil 
bij de heilige Franciscus. Iemand die aandacht had voor alle dieren, zuinig was op de 

aarde en zorgde voor de armen. Een bijzonder iemand!  
Als voorbereiding op de gezinsviering van zondag 4 oktober 9.00 

uur, gaan we knutselen: Iets om de vogels mee te verwennen. 
  

Alle kinderen vanaf groep 3 mogen op woensdagmiddag 30 
september van 15.30-17.00 uur een decoratief vogelhuisje komen 

knutselen in de Lucaskerk aan de Tweeschaar 125. Ook gaan we 
iets lekkers voor de vogels maken. Geef je je wel even op bij 

annie.aarts@ziggo.nl ? Deelname kost 50 cent. 

  
Doe oude kleren aan en neem zelf je schaar en lijm mee een 

schoon leeg melkpak en wellicht heb je nog mooie glitters of stickers om te 
versieren? Neem maar mee. Natuurlijk hebben wij ook materiaal waarmee je aan de 

slag kunt.  
  

Heb je nog vragen? Bel dan naar Annie Aarts 076-5419481.  
  

Je bent van harte welkom! 

Werkgroep gezinsviering                    

 

 
  

mailto:annie.aarts@ziggo.nl
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OSHB een extra sportdag voor groep 7 en 8 

 

Ook dit jaar organiseert het OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden) op 

donderdag 1 oktober voor groep 7 en op 

vrijdag 2 oktober voor groep 8, een extra 

sportdag voor de basisscholen in de Haagse 

Beemden. Verschillende sporten worden er 

aangeboden. Dit jaar is het aanbod verder 

uitgebreid en vinden er ook activiteiten 

plaats in de sporthal aan de Ganzerik. De 

kinderen gaan onder schooltijd, op de fiets, 

onder begeleiding van hun eigen 

leerkracht, voorzien van een lunchpakket 

en drinken, in sportkleding, zich laten zien 

van hun sportieve kant. We wensen de kinderen veel sportplezier toe. 

 

 

 

Kinderpostzegelactie in groep 7 en 8 

 

 

Ook dit jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 van 

onze school weer mee met de Kinderpostzegelactie. 

Ze komen weer langs de deuren om zoveel mogelijk 

te verkopen. Het geld gaat naar goede doelen, waar 

de kinderen u meer over kunnen vertellen. Om de 

verkoop zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, start in 

heel Nederland de verkoop op woensdag 23 september om 12.00u. De kinderen gaan 

dan hun best doen om anderen te helpen. We wensen de kinderen veel succes toe en 

hopen op uw gulle gaven. 
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Studiedag op Kbs Kievitsloop 
 

 

 

 

U vraagt zich misschien wel eens af wat de leerkrachten op een studiedag doen. 

Vandaar dat wij u een kijkje in ‘onze  keuken’ geven! 

De studiedag van woensdag 9 september stond in het teken van Nieuwsbegrip en 

Nieuwsbegrip XL, de begrijpend leesmethode die onze school hanteert. De 

studieochtend werd geleid door Yvette van Noort van de makers van Nieuwsbegrip.  

Landelijk gezien blijkt Begrijpend Lezen een van de vakken te zijn waarop op CITO-

niveau wat minder wordt gescoord. Ook op onze school is dat merkbaar. Omdat goed 

begrijpend lezen onmisbaar is bij elk ander vak hebben wij de studieochtend besteed 

aan de manier waarop je kinderen de 5 strategieën van begrijpend lezen goed kunt 

aanleren. In een volgende memo zullen wij u vertellen welke strategieën dat zijn en 

op welke manier wij de kinderen deze strategieën aanleren. Wat wel overduidelijk is, 

dat begrijpend luisteren, heel veel lezen en dus een grote woordenschat aan de basis 

staat van het begrijpend lezen. 

Wordt vervolgd….. 
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Stagiaires  

 
Hallo, wij zijn Frenske, Ghislaine, Elke, Femke en Vicky en wij komen verspreid over 

dit jaar 12 weken stage lopen. Wij zijn van de PABO en volgen deze opleiding op 
Avans in Breda.  

 
Vicky begint dit jaar in groep 1/2, Ghislaine in groep 3, Frenske in groep 4, Femke in 

groep 6 en Elke in groep 8. 
 

Wij hebben er onwijs veel zin in en vragen kun je ons altijd stellen! 
 

 

 

 

 

 

 

             Frenske    Vicky    Ghislaine 

 

 

 

 

 

 

 

       Femke 

             Elke 
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Nederlands - Indië herdenking met 

medewerking van Kbs Kievitsloop 

Op 15 augustus 1945 eindigde de oorlog in Azië. Japan capituleerde en ook 

Nederlands – Indië werd bevrijd. Ieder jaar wordt deze herdenking gevierd, 

ook in Nederland en zeker ook in Breda.  

Helaas blijft deze herdenking onderbelicht, omdat men de geschiedenis onvoldoende kent. Na 70 

jaar bevrijding werd dit een bijzondere herdenking, zoals ieder jaar ook in de tuin van 

verzorgingshuis Raffy in Breda. 

Hier staat het Nederlands – Indië herdenkingsmonument, dat Kbs Kievitsloop heeft geadopteerd. 

Een aantal jaren al werken de leerlingen van onze school actief mee aan de herdenkingsviering.  

Zo ook dit jaar, ondanks de zomervakantie, hebben vier leerlingen meegewerkt. Ter ere van de 70 

jaar bevrijding, werd een speciaal jubileumboekje gemaakt met daarin de verhalen van mensen 

die toen de oorlog bewust hebben meegemaakt. Kinderen van groep 7 en cadetten van de KMA, 

hebben deze mensen geïnterviewd. Hun verhalen zijn opgenomen in dit boekje en voorzien van 

foto’s.     

 

Ieder jaar wordt het project van de 4-5 mei stichting in het kader van 

de adoptie van het monument gebruikt. Deze stichting stelt ieder 

jaar een bloemenbon ter beschikking. Hiervoor koopt de school 

een bloemstuk dat ieder jaar wordt neergelegd bij het 

monument tijdens de 

herdenking. De kinderen van 

Kievitsloop dragen tijdens de 

bloemen-legging, samen 

met een cadet van de KMA, de 

bloemstukken en reiken deze aan 

aan de 

vertegenwoordigers van 

verschillende organisaties. Verder helpen ze met diverse 

activiteiten, voor-, tijdens- en na de herdenking. 

Gedurende het laatste deel van groep 7, wordt tijdens de 

geschiedenis-lessen de Tweede Wereldoorlog belicht, in Europa 

en Azië. Mogelijk bezoekt ook een gastdocent groep 7 en geeft 

uitleg over deze periode. Dit is meestal een vrijwilliger van de 
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stichting Arjati. Daarnaast bezoeken de kinderen ook het monument en bereiden de interviews 

voor, alvorens deze worden afgenomen op Raffy.  

 

 

 

 

Zo werken we op Kievitsloop aan het overdragen en borgen van de geschiedenis van Nederlands 

– Indië, een voor velen helaas onbekend deel van onze vaderlandse geschiedenis. 

 

Voor inzage in bovengenoemd jubileumboekje of verdere informatie, kunt u zich wenden tot 
meneer Ernst, leerkracht van groep 7. www.arjati.nl 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.arjati.nl/
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Kindertypecursus 

 

 

 

 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer 

mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. 

Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een interactieve 

typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 

vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt 

uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland 

alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: 

www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook 

bellen: 076-5964931 of bezoek onze open dag. 

Met vriendelijke groeten 

Sylvia Ligterink 

Kindertypecursus.nl 

 

 

 
 

 
 

http://www.kindertypecursus.nl/
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Proeftuin & Kunstenmakers 
Bij jou in de buurt!  -  voor iedereen van 4-10 jaar 

 
Twee cursussen van Nieuwe Veste op locatie in Haagse Beemden, in samenwerking 

met basisschool de Kievitsloop.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROEFTUIN 

Van september tot en met april van alle ‘Nieuwe-Veste-Kunsten’ proeven: zes lessen Beeldend, 

zes lessen Theater, zes lessen Dans, zes lessen Muziek en drie lessen oefenen voor een korte 

flitsende  eindpresentatie waarin beeldend, dans, muziek en theater samenkomen!  

Proef bij jou in de buurt van alle ‘kunsten’ en ontdek wat je het allerleukst vindt. Vlak voor de 

meivakantie presenteren we voor publiek, en alle unieke kunstenwerken mogen natuurlijk mee 

naar huis! 

Voor wie? 

Voor creatieve kinderen tussen de 6 en 10 jaar die nog niet precies weten wat ze willen of van 

alles leuk vinden. Er starten twee groepen. Eén van 6 tot 8 jaar en één van 8 tot 10 jaar. 

Wat ga je doen? 

Het lesprogramma bestaat uit lessen van 60 minuten met korte opdrachten. We proberen zoveel 

mogelijk onderdelen van elke kunst aan bod te laten komen waarbij de kinderen uiteraard actief 

meedoen. Daarnaast is er een rode draad die door het hele programma loopt. Komend jaar zal 

dat ‘Romeo & Julia’ zijn, tevens het jaarthema van Nieuwe Veste. 
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KUNSTENMAKERS 

Voor de allerjongsten starten we komend schooljaar voor het eerst met de Kunstenmakers.  

In twee lesblokken van 15 weken kunnen kinderen van 4-6 jaar na schooltijd kennismaken met 

de ‘Nieuwe-Veste-kunsten’. Op 4 basisscholen in en rond Breda strijken we neer met theater en 

muziek: Haagse Beemden, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Het eerste blok begint in 

september, het tweede blok in februari. Kinderen kunnen deelnemen aan beide lesblokken, maar 

ook kiezen voor één van de twee. 

Voor wie? 

Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden om zelf muziek te gaan maken 

en/of de fantasierijke wereld van theater te verkennen. 

Wat ga je doen? 

Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten waarin zoveel 

mogelijk onderdelen van elke kunst spelenderwijs aan bod komen. Daarnaast is er een rode 

draad die door het hele programma loopt. Komend jaar zal dat ‘Romeo & Julia’ zijn, tevens het 

jaarthema van Nieuwe Veste. 

 

 

 

Meer informatie 

De KUNSTENMAKERS is al gestart, lessen zijn van 15:45 tot 16:30 gedurende 30 weken (15 

weken muziek en/of 15 weken theater).  

De PROEFTUIN start donderdag 24 september, lessen zijn van 16:00 tot 17:00 (6-8 jaar) en 

van 17:00 tot 18:00 (8-10 jaar) gedurende 27 weken (6 weken per onderdeel – dans, theater, 

muziek, beeldend – en 3 afsluitende lessen). Alle lessen vinden plaats op basisschool de 

‘Kievitsloop’.  

 

 

Meer info www.nieuweveste.nl  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
       

 

                             

http://www.nieuweveste.nl/
http://www.nieuweveste.nl/
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Groepen 1/2  

 
Stagiaire 

 
Hoi, mijn naam is Vicky Matse, ik ben 17 jaar en ik kom uit Tilburg. Dit jaar kom ik 
12 weken stage lopen hier bij KBS Kievitsloop. Voorafgaand aan deze opleiding heb ik 

5havo gedaan. Ik zit nu in mijn eerste jaar van de PABO op Avans, hier in Breda.  

 
Ik begin het schooljaar op KBS Kievitsloop in groep 1/2. Ik heb nog niet eerder stage 

gelopen, dus het is helemaal nieuw voor mij. Dat neemt niet weg dat ik er erg veel 
zin in heb en erg nieuwsgierig ben naar alles wat komen gaat.  

 
In mijn vrije tijd ga ik gezellig op pad met vriendinnen. Ik ga dan ook graag een 

hapje eten of kijk een film. Ook speel ik korfbal en dit doe ik 3 keer in de week. 
 

Ik hoop dat jullie mij op deze manier een beetje beter hebben leren kennen.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Kanjers 

In de groepen 1/2a en 1/2b zijn we weer gestart met de lessen uit de 

Kanjermethode. 

Met deze lessen besteden we aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen 

en de sfeer in de klas. Dit gebeurt aan de hand van verhalen waarin verschillende 

typetjes aan bod komen. 

In het eerste verhaal heeft Max een dorpje ontdekt. Daar staan huisjes van 

verschillende soorten dieren. Deze dieren komen in elk verhaal terug. Natuurlijk 

hebben we dat ook nagespeeld in de klas: 
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de bange konijntjes, die angstig zijn en zich graag verstoppen. 

 

 

 

 

 

de pestvogels, die andere kinderen pesten. 

 

 

 

 

 

de apen, die andere kinderen uitlachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto’s is te zien dat er in onze kleutergroepen gelukkig alleen maar 

echte tijgertjes zitten! 

 

de tijgers, die normaal doen, andere kinderen helpen, aardig en te vertrouwen zijn. 
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Een dino-wasserette 

 

 

 

 

In groep ½ A hebben we een dino-wasserette gemaakt, mét bubbels. De 
dinosaurussen willen ook wel eens lekker in bad ! En wat ruiken ze lekker fris ! Je zou 

er bijna zelf bij gaan zitten! 
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Groep 4 

‘OPRUIMEN’  

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen weken zijn wij tijdens de wereldoriëntatielessen van NAUT meer te 

weten gekomen over wat afval nu eigenlijk is, hoe je het kunt sorteren en op moet 

ruimen.  
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We weten nu dat glas in de glasbak hoort, papier in de papiercontainer, GFT 

(Groenten, Fruit en Tuin) in een apart deel van de container. Plastic verzamel je apart 
en dat gooi je in de oranje grote containers. Lege flessen met statiegeld lever je weer 

in en de lege batterijen gaan in een speciale ton in de supermarkt.  
Afval op straat gooien mag niet. Dan wordt het vuil en lelijk op straat. Afval hoort in 

de afvalbak!  

We hebben gezien dat je van oud plastic weer nieuwe spullen van plastic kunt maken 

zoals tuinmeubelen en nieuwe flessen. Ook hebben we geleerd dat van oud glas weer 

nieuwe potjes en flessen gemaakt kunnen worden. Van oude batterijen maken ze 

allerlei nieuwe dingen zoals bestek en zaklampjes. Dat opnieuw gebruiken van afval 

noem je met een moeilijk woord ‘recyclen’.  

We hebben zelf afval gesorteerd in de klas. We hebben het in de klas op het bord 

gehangen en dingen erbij gezet. Afval sorteren kunnen wij nu best goed! Dat zie je 
hier op de foto’s!  
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Groep 7 

 
Ik-beurt en spreekbeurt 

 

In groep 7 zijn we begonnen met het houden van 

een Ik-beurt, een soort kleine spreekbeurt 

over jezelf. De kinderen vertellen over zichzelf, 

zodat de leerkrachten de kinderen beter leren 

kennen en om het spreken voor hun klasgenoten 

wat meer te oefenen. Na de herfstvakantie 

starten we met de spreekbeurten. De kinderen hebben al een onderwerp mogen 

opgeven en ze hebben allemaal een datum op gekregen. We wensen de kinderen 

succes met hun voorbereidingen! 

 

Groep 8 

Tutor-lezen met groep 3, 4 en 5  

De kinderen van groep 8 helpen de kinderen van groep 3,4 en 5 met lezen 

Dat gaat zo. Eerst leest de tutor een stukje voor, daarna lezen we het samen, en dan 

leest het kind het stukje zelf .Ook moet je bijwijzen als de ander leest, dat is handig 

dan weet je waar de ander is. Als jij leest moet het kind bijwijzen, en als we samen 

lezen wijst jij bij ,en als het kind leest wijs jij ook bij. En als je twee bladzijdes heb 

gelezen dan moet je de tutor een bladzijde voorlezen. Ook kan het kind een sticker 

verdienen. Als zij/hij goed heeft meegelezen en als hij goed zijn best heeft gedaan 

dan mag hij een sticker uitkiezen. Ook is het belangrijk dat je de fouten die zij lezen  

verbetert . en als zij het woord echt niet weten mag je het voorzeggen. Dan moet het 

kind het woord herhalen wand dan onthouden ze het beter.Ook is er een leeshoek 

daar mag je soms in lezen. Dan zit je in een zitzak en mag je stripboeken of 

informatie boeken lezen.Het kind uit groep 3, 4 en 5 mogen zelf een boek kiezen. Als 

het uit is er een kast waar anderen boeken staan. Dan kies je een nieuw boek. Het 

boek kan ook te moeilijk zijn dan mag je ook een nieuw boek kiezen. Maar je moet 

het wel eerst vragen .Het duurt een halfuur. Soms mag je daarna nog iets vertellen 

over je boek als je dat wilt. Yara 
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Tutorlezen lezen met de kinderen van groep 3,4 en 5 . 

De kinderen van groep 3,4 en 5 moeten leren lezen door behulp van tutoren die 

komen uit groep 8 . tutorlezen houd in dat de tutor eerst leest dan het kind en dan 

samen lezen.  

Tutor lezen stimuleert de kinderen met lezen het is belangrijk voor de kinderen . het 

is niet alleen leerzaam maar ook leuk om met die kinderen samen te lezen.  

Na het tutorlezen kunnen de kinderen een sticker verdienen maar dan moeste ze wel 

goed hebben gelezen. Als ze niet goed hebben gelezen krijgen ze geen sticker. 

De kinderen van groep 3,4 en 5 mogen hun eigen boek mee nemen maar als het een 

te moeilijk boek is kunnen ze nog een ander boek lezen.  

De kinderen lezen in hun eigen klas of in de klas van de tutoren. 

Anders wordt het te druk in een klas.  

Het tutorlezen duurt een half uur na het half uur mag er een groepje iets vertellen 

over hun boek en de tutor moet de achterkant voorlezen. 

  

Quinten 
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Maandregel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IEDEREEN TELT MEE 

TEGEN PESTEN  

ZEGGEN WE NEE! 

 
 

 

 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 
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