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Hartelijk welkom! 
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

 

Blz.4 Vastenactie 

 

Blz.5 Paasviering/inleveren rapport 

 

Blz.6 Een bericht vanuit de M.R. 

 

Blz.7 Waterpolotoernooi/Kabouterhockey 

 

Blz.8 Groep 1/2  

 

Blz.9 Groep 3 
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Vastenactie 

 
We doen ook dit jaar weer mee aan Vastenactie 2016!  

Dit project start 14 maart. 

Vorig jaar hebben we het jongerenwerk in Sri Lanka gesteund en daardoor zijn daar 

heel veel goede dingen tot stand gekomen.  

Dit jaar gaan we Oeganda helpen. 

Het thema voor de scholen is: De reis naar vriendschap en vrede 

 

Twee Nederlandse kinderen, Samuel (10) en Elise (8) zijn op uitnodiging van 

Vastenactie naar Oeganda geweest. Zij bezochten de districten Katakwi en Amuria in 

het noordoosten, waar de Nederlandse Vastenactie de organisatie Socadido 

ondersteunt, die de mensen helpt om een beter leven te krijgen.  

 

Op school werken de kinderen met een project, waarin ze van alles leren over het 

leven in Oeganda en bekijken het filmpje van Samuel en Elise.  

Het project wordt afgesloten met een sponsorloop op woensdag 23 maart. 

Helpt u hen een handje door ze te sponsoren?  

Bij voorbaat dank! 
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Paasviering 

De Paasviering zal op school gehouden worden op donderdag 24 maart. 

De viering zal op school  in de middag plaatsvinden. 

Excuses voor het ontbreken van de datum in de Schoolkalender. 

 

 

 

 

 
 

Inleveren Rapport 

Vorige week heeft uw zoon/dochter het rapport mee naar huis gekregen. 

Denkt u eraan deze ook weer in te leveren? 

Graag voor de Paasvakantie,  uiterlijk donderdag 24 maart , bij de leerkracht van 

uw kind a.u.b. 

Bij voorbaat dank! 

Team K.b.s Kievitsloop 
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Een bericht vanuit de M.R. 

Beste ouders, 

De MR levert een bijdrage aan de kwaliteit van de school voor en door ouders. De 

zaken die bij ouders/verzorgen leven, maken we bespreekbaar met de school. We 
denken mee met de school door de juiste vragen te stellen, kritisch te zijn maar ook 

door daar waar nodig een standpunt in te nemen. We willen jullie graag meenemen in 

de thema’s en onderwerpen die in 2015 door de MR, mede namens jullie, zijn 
behandeld.   

Gedurende het jaar heeft de MR 6 vergaderingen en wordt gewerkt met een 

standaard agenda die gedurende het jaar wordt aangevuld met specifieke 
onderwerpen en/of vragen. Reguliere thema’s op de agenda zijn zaken als huisvesting 

en het aangaan van samenwerking met partijen om leegstand te voorkomen, het 
meerjaren strategisch beleidsplan, het vakantierooster, de schoolgids, de formatie en 

het incidentenlogboek. 

In 2015 waren vooral de vele onderwijsontwikkelingen opvallend; de introductie van 

tablets aan kleutergroepen, de introductie van een nieuwe rekenmethode, de 
introductie van een nieuwe rapportage over de vorderingen van uw kind, de nieuwe 

onderwijs cao, de doorstart van de schakelklas en de nieuwe website. Ook zijn de 
zorgen van ouders besproken en teruggekoppeld; de grootte van groep 3, de BSO en 

de status van het computeronderwijs binnen de school.   

Wilt u meer informatie over genoemde thema’s/onderwerpen of wilt u iets 

bespreekbaar maken, dan kunt u terecht bij de MR. 

Vriendelijke groet namens de oudergeleding, 

Victor Hooijmeijer 

Michel Verhees 

Wendy Bosker 
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 Waterpolotoernooi 

 

Het SBC2000 basisscholen waterpolotoernooi komt 

eraan!  

Voor het 8e jaar op rij organiseert SBC2000 het basisscholen 

waterpolotoernooi. Aan dit jaarlijkse evenement kunnen basisscholen uit Breda en 

omgeving tegen elkaar strijden om de beste school te worden, maar vooral om samen 

waterpolo te spelen en plezier te hebben! 

Dit jaar vindt het toernooi plaats op: 

9 maart 2016 : Teams uit groep 4, 5 en 6 

16 maart 2016  : Teams uit groep 7 en 8  

Zowel op 9 maart als op 16 maart doet Kievitsloop met 4 teams mee!! 

Vanaf 17.30 uur tot ongeveer 20.00 uur wordt het toernooi gespeeld in zwembad de 

Wisselaar, Terheijdenseweg 494 (Sportboulevard) Breda. 

Het zou leuk zijn als er veel publiek aanwezig is om deze sportievelingen aan te 

moedigen. 

 

Kabouterhockey  

Het Kabouterhockey/Funkey gaat weer van start!  

 Kabouterhockey/Funkey is voor kinderen van 3,5 tot 6 jaar om ze spelenderwijs kennis te laten maken met de 

hockeysport. Een mooie manier voor jonge kinderen om in teamverband te leren sporten. Het 

Kabouterhockey/Funkey is voor iedereen,je hoeft dus géén lid te zijn van de club. Samen plezier maken op het 

hockeyveld staat tijdens de trainingen centraal. 

 

Kabouterhockey start bij BH&BC Breda:  

Woensdag 16 maart 15:00 

Woensdag 16 maart 16:00 

*Let op, Voor de kinderen die al meerdere jaren mee doen aan het kabouterhockey worden de trainingen uiteraard 

veel meer op het hockey gericht. 
Staat jouw kabouter ook al te trappelen om (weer) te gaan hockeyen? Meld je dan nu aan via  

http://www.hockeywerkt.nl/kabouterhockey-bhbc-breda/ 

 

http://www.hockeywerkt.nl/kabouterhockey-bhbc-breda/
http://www.hockeywerkt.nl/kabouterhockey-bhbc-breda/
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Groep 1/2  

 
Voorlezen 
 
Tijdens de Nationale voorleesdagen gaan alle groepen bij elkaar voorlezen,  

we lezen aan elkaar voor , we luisteren naar elkaar en we genieten samen van 

boeken. 

Op donderdag 28 januari kwamen de peuters naar boekjes luisteren bij groep ½ A. 

Eerst heeft  juffie een prentenboek voorgelezen en daarna hebben de kleuters 

voorgelezen aan de peuters . Ze kregen na afloop een groot applaus ! Dat was 

gezellig ! 
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Groep 3 

Piraten 

In groep 3 zijn we bezig met het thema: Piraten.  

De kinderen brengen zelf spulletjes en boeken mee rondom het thema, wat is dat 

toch leuk!  

In de klas doen we veel werkjes die met dit thema te maken hebben.  

We lezen teksten over piraten, de juf leest ook spannende piratenverhalen voor.  

In lokaal 6 spelen we tijdens de taalrekenwerkles allerlei spelletjes over piraten. 

Samen bedenken we woordjes die met piraten te maken hebben, die schrijven we op 

een groot vel papier. Wat weten wij er samen al veel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen schrijven al mooie verhalen over piraten, die zij natuurlijk ook mogen 

voorlezen in de klas. Op de foto lezen Menno & Quinta en Daan & Meike hun 

spannende verhalen voor.  
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Ook zijn we aan het knutselen en tekenen over piraten. Wat doen de kinderen toch 

hun best en wat hebben ze veel leuke ideeën!  
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Groep 4 

Oefenen met programmeren in groep 4 
 
Programmeren kun je leren?  

Ja, in verschillende groepen zijn we  
aan het experimenteren met 

programmeren. Zo ook in groep 4!  
 

Na een klassikale uitleg op het digitale 
schoolbord gingen de leerlingen zelf aan de 

slag. Dat deden we steeds in groepjes zodat 
wanneer dat nodig was, de juf of een andere 

leerling kon helpen.  
 

Soms was het nog best moeilijk maar al doende ging het beter.  

Ook blijken er talentjes tussen te zitten!   
Het plezier straalde er bij veel jongens en meisjes vanaf.  

We gaan hier nog vaker mee oefenen, de leerlingen vragen er zelf om! 
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Groep 8 

Carnaval 2016 

Vrijdag 5 februari vierde onze school carnaval. 

We begonnen om half negen op het grote schoolplein .De raad van elf de prins 

,prinses ,politie en nar  mocht vooraan op het podium en de prins en prinses 

moesten ook nog even wat zeggen. De kinderen deden heel goed mee en het 

was toen al gelijk leuk. Daarna  gingen de groepen naar hun eigen klas . En 

gelijk daarna gingen de groepen 6,7,8 en ook de raad van elf  naar de aula . 

Daar hebben we nog best lang gehost het was heel gezellig en volgens mij vond 

iedereen het ook heel leuk. Toen we uit gehost waren gingen we met heel de 

school naar het Heksenwiel bij de zonnewijzer .De raad van elf liep vooraan en 

de oudere kinderen liepen met de jongere . Toen we daar aan waren gekomen 

gingen we daar ook nog hossen .Nadat we lekker gedanst hadden gingen we 

terug .oen we eenmaal terug waren mocht iedereen vrij snel weer naar huis .De 

raad van elf, de ouderraad en de leraren moesten nog alles opruimen. Toen het 

schoolplein zo goed als schoon was mocht je gaan . 

Kortom het was dus een hele geslaagde dag !!!!! 

Nine 8a 
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Nieuw Rapport 

 

19 februari ’16 kregen alle kinderen hun rapport mee naar huis. 

Het oude rapporthoesje  

Meestal krijgen we een papieren omslag in a5 formaat  met daarin aan de linkerkant 

cijfers en aan de rechterkant bijv. z (zwak), v (voldoende), vg (voldoende goed) en g 

(goed). Op diezelfde pagina stond links onderaan een paar regeltjes tekst wat juf of 

meester had geschreven. Op de volgende pagina staat de cito uitslag die met lijntjes 

is verbonden. Daarbij kregen we meestal een plastic hoesje zodat het niet zou 

kreuken. 

Het nieuwe rapporthoesje 

Dit was de eerste keer dat we een ander soort rapporthoesje mee gekregen hebben. 

Deze keer kregen we namelijk een plastic map met daarop een kievit daarin zaten vijf 

plastic mapjes. In die vijf mapjes zaten vijf papieren op a4 formaat. In het eerste 

plastic mapje zat jou eigen mindmap die je een paar dagen geleden had gemaakt. Op 

de tweede pagina stonde weer cijfers met daaronder z, v, vg en g. Daaronder 

stonden weer regeltjes tekst die de juf voor je had geschreven. Op de volgende 

pagina de cito uitslag. En volgens mij zijn er nog twee lege bladzijde’s. 

Eline 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 
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