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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:Linc Achten, Rosalie Jacobs 

 

Groep 1/2 b:Feline van der Hoeven, Tessa van der Meulen
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

Blz.4 Vastenactie 

 

Blz.5 Feestweek 

 

Blz.6 Leden gezocht Ouderraad  

 

Blz.7 Week tegen het pesten 

 

Blz.8 Verkeersveiligheid 

 

Blz.9 Bericht OR: Thema-avond 

 

Blz.10 Even voorstellen 

 

Blz.11 Groepen 1/2  

 

Blz.13 Groep 7 

 

Blz.17 Groepen 8 

 

Blz.22 Maandregel 
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Vastenactie 

 
We hebben pas geleden weer meegedaan aan Vastenactie 2016. 

Dit project startte 14 maart . 

Dit jaar gingen we Oeganda helpen. 

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

Op school hebben de kinderen gewerkt aan een project, waarin ze van alles leerden 

over het leven in Oeganda.  

Het project werd afgesloten met een sponsorloop. 

De opbrengst is maar liefst 1850 euro geworden! 

Namens het team Kbs Kievitsloop en de Vastenactie danken wij alle leerlingen voor 

hun inzet en u voor uw sponsoring, want zonder u was deze opbrengst, en dus hulp 

voor Oeganda, niet mogelijk geweest! 
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Oudervereniging KBS Kievitsloop zoekt nieuwe versterking voor de ouderraad 
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Leden gezocht Ouderraad 
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen enkele van de ouders die nu nog in de 
ouderraad zitten, vertrekken. Dat betekent dat er versterking nodig is. Alle ouders 

waarvan hun kinderen op de KBS De Kievitsloop zitten, kunnen zitting nemen in de 
ouderraad.  

 
Wat doet de Oudervereniging? 

De Oudervereniging bestaat uit een 11-koppig ouderraad die helpt bij verschillende 

activiteiten rondom de school. Denk dan aan de schoolreis, de bosdag, en de 
Koningsspelen. De ouderraad zorgt ervoor dat de school leuk versiert is, dat 

specifieke zaken geregeld worden rondom de activiteiten als het regelen van het 
vervoer bij de schoolreis.  

 
Daarnaast vertegenwoordigt de ouderraad ook de belangen van de ouders binnen de 

school door de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het personeel met 
betrekking tot het onderwijs en vorming van de leerlingen in verband met de school 

te bevorderen.  
 

Wil je je actief inzetten op school? Meld je dan aan! We ontvangen dan graag je 
aanmelding met foto en motivatie op e-mailadres: m.koremans@ziggo.nl. Heb je 

vragen voordat je je aanmeldt? Ook die kan je stellen via dat e-mailadres. 
 

We ontvangen je aanmelding graag voor 8 juni 2016. Indien er meer 

aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen in de ouderraad, zal er een verkiezing 
volgen op de Algemene Ledenvergadering die op 29 september om 19:30u zal 

worden gehouden. Voor deze vergadering zijn alle ouders welkom. 

 

 

mailto:m.koremans@ziggo.nl
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Week tegen het pesten 11-15 april    

 

Op de Kievitsloop is voor de tweede keer dit schooljaar een week tegen het pesten 

gehouden. Deze tweede week koppelen we aan de landelijke dag tegen het pesten die 

dit jaar op 19 april was. Voor elke groep waren er filmpjes, liedjes en websites 

waarmee de leerkrachten en leerlingen aan de slag konden en ook onze 

Kanjermethode sluit hier goed op aan. 

Voor de bovenbouw was de aandacht gericht op cyberpesten: wat voor gevolgen dit 

kan hebben en hoeveel verdriet dit kan veroorzaken. Veilig gebruik van social media, 

dat is waar wij met de leerlingen over hebben gesproken. Welke sites gebruik  je, 

chat je met vreemden, welke spellen speel je en doe je dat alleen met vrienden of 

ook met mensen die je niet kent. Kijken je ouders mee, zijn er regels en afspraken 

gemaakt met thuis, kijken je ouders in je telefoon op tablet, zet je foto’s van jezelf op 

internet, hebben jullie een groepsapp en hoe ga je daar  mee om. 

Kortom, genoeg te bespreken. Voor de ouders heeft de werkgroep SEO een 

ouderavond georganiseerd, waarbij mevrouw van der Borst van de GGD West-

Brabant, een powerpoint presentatie over dit onderwerp liet zien en uitleg gaf. In die 

powerpoint staan links naar allerlei informatiebronnen over cyberpesten. 

Deze powerpoint presentatie kunt u nog altijd toegestuurd krijgen als u een mailtje 

stuurt naar juffrouw Mieke.  

Haar mailadres hiervoor is:  mieke.maas@inos.nl 

Werkgroep SEO 

     

mailto:mieke.maas@inos.nl
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VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersonveilig gedrag gebeurt vaak onbewust. Door te hard rijden, niet goed uit te 

kijken bij het oversteken of door het verkeerd parkeren, ontstaan er onveilige 

situaties zonder dat we hier bij stilstaan. 

Ook bij onze school zijn onveilige situaties 

ontstaan. Het komt veelvuldig voor dat auto’s bij het 

brengen en halen van de kinderen buiten de vakken 

geparkeerd worden. Ze staan deels en soms geheel 

op de stoep zodat voetgangers: de kinderen, mensen 

met kinderwagens etc. er niet meer langs kunnen. 

Auto’s staan dubbel geparkeerd zodat het zicht op de 

weg voor kinderen minder goed is. Ook 

omwonenden ondervinden hier hinder van.  

 

Wij willen u verzoeken om auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen te 

parkeren. Zo houden wij de schoolomgeving veiliger voor allen.   

 

Hartelijk dank. 
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Bericht OR:Thema-avond Social Media/Pesten 

 

Het was een hele leuke ,leerzame  en verrassende avond ,waar we door middel van 

een power point presentatie rond geleid werden in de wereld van het internet .  

Het is in deze tijd een zeer  actueel onderwerp voor alle leeftijden en daarom denk ik 

voor alle ouders ook erg interessant . 

Jammer genoeg was de opkomst niet groot en helaas zijn er dus een hoop ouders die 

deze wellicht nuttige informatie gemist hebben . 

Is het u misschien ontgaan dat de avond gehouden werd , paste de dag/tijdstip niet 

in uw agenda ? 

Of had u niet het idee dat het aan zou sluiten bij de leeftijd van u kinderen ? 

School hoort  graag u mening zodat we u misschien op een ander tijdstip alsnog eens 

mogen verwachten op deze toch zeer informatieve avonden . 

Namens OR Kievitsloop  

Tanja van Veenendaal  
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Even voorstellen…. 
 

De kleutergroepen werden erg groot. Daarom zijn de oudste kleuters met elkaar naar 

een nieuwe klas gegaan. Ik ben de nieuwe juf van deze groep 2. Mijn naam is Irma 

van Loon en ik kom uit Gilze. De afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam geweest op veel 

scholen in de omgeving Breda en Tilburg, ook voor langere tijd. Sinds half maart ben 

ik met veel plezier gestart in groep 2!  

De eerste dagen moest er nogal wat gebeuren om de nieuwe klas te starten. De hulp 

van de kinderen heb ik goed kunnen gebruiken voor het sjouwen van spullen en het 

inrichten van het lokaal. Dat was namelijk nog erg kaal, maar wordt steeds gezelliger!  

Op donderdag 17 maart was het dan zover... De kinderen uit groep 2 kwamen bij mij 

in de nieuwe klas! Met een echt confettiekanon werden de kinderen door groep 1 en 

de ouders uitgezwaaid en naar het nieuwe lokaal gebracht. De eerste week was het al 

erg gezellig in de klas en hebben we hard gewerkt. Knap dat de kinderen zo snel zijn 

gewend aan de nieuwe groep!  

Groetjes, 

Irma van Loon 

 

 
 
 

 

 



MEMOKbs Kievitsloop 2015-2016 
 11 

Groep 1/2  
 
Zand! 
 
Je kunt merken dat de lente komt.  

Heerlijk  zo die zon.  

 

Ook heerlijk  voor de kinderen dat ze na maanden ook weer in de zandbak mogen.  

Dus lieve papa's en mama's,dat wordt  weer zakken  controleren.   

 

Hierbij het verse zand voor 2016: 

 

 



MEMOKbs Kievitsloop 2015-2016 
 12 

Pompons 

De kinderen  van groep 7 van meneer Ernst hebben samen met de kleuters van 

meneer Popko voor  Pasen ingewikkelde  pompons gemaakt.  

Het was een zware klus, maar de kleuters zijn weer heel blij met deze samenwerking.  

Op naar de volgende keer. 
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Groep 7 

Excursie Raffy 

Op maandag 21 maart is groep 

7 naar Raffy geweest. Onze 

school heeft het 

monument geadopteerd dat 

staat in de tuin van Raffy. 

Ieder jaar wordt op 15 

augustus bij dit 

monument het einde herdacht van de Tweede 

Wereldoorlog in Azië. De overgave van Japan is dan een feit, en ook Nederlands-Indië 

wordt bevrijd. Daarmee is de ellende in Nederlands-Indië nog niet voorbij en breekt 

er een gewelddadige tijd voor de Nederlanders en Indische mensen. Er volgen nog 

twee politionele acties tot de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Met de 

kinderen in de klas hebben we aan de hand van het stripboek ‘De terugkeer’, deze 

periode van onze geschiedenis doorgewerkt. Bij Raffy, een verzorgingshuis voor 

Indische en Molukse mensen, hebben we interviews 

afgenomen bij mensen die dit in werkelijkheid hebben 

meegemaakt. De overdracht door 

zogenaamde Oral History, de vertellingen 

van de mensen die dit aan den lijve 

hebben ondervonden, is van groot 

belang. Straks zijn deze mensen er 

niet meer en daarom moeten hun verhalen worden 

opgetekend. De kinderen hebben een film bekeken die deze periode schetst, we 

hebben het monument bekeken en zijn in gesprek gegaan met bewoners, vrijwilligers 

en overlevenden van deze periode. Binnenkort komt een van deze mensen zijn 

levensverhaal nog vertellen in onze klas. Ook dit jaar doen leerlingen van Kievitsloop 

actief mee tijdens de herdenking op 15 augustus. We bedanken de ouders die als 

begeleiders zijn meegegaan.   

Gastles dhr. Bert Oudenhoven  

Kbs Kievitsloop heeft het monument in de tuin van 

verzorgingshuis Raffy in Breda geadopteerd. Eerder 

bezocht groep 7 van leerkracht Ernst Breuer 

(bestuurslid van stichting Arjati) Raffy, het 

monument en heeft het ook interviews afgenomen. 

Als vervolg hierop heeft dhr. Bert Oudenhoven, 

vrijwilliger bij Arjati, een gastles verzorgd in deze 

groep 7. 
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Dhr. Oudenhoven vertelde over het leven 

als kind in een interneringskamp, 

gedurende de periode 1942 – 1945 in 

Nederland-Indië. Hij begon met de 

geschiedenis van zijn familie. Waar hij 

geboren is, waar hij heeft gewoond, wat 

voor werk zijn vader deed en hoe zijn 

moeder zorgde voor een groot aantal 

kinderen. Totdat de oorlog uitbrak in 

Nederlands-Indië en hoe het leven was in 

verschillende kampen. Hij gebruikte hierbij zijn eigen website www.SNSD.nl Hierop 

liet hij diverse tekeningen en foto’s zien en vertelde daarbij zijn verhaal. Een 

interessante vertelling, waarbij de kinderen goed luisterden en regelmatig vragen 

stelden. 

De kinderen vonden het reuze interessant, 

want er volgde op het einde van zijn verhaal 

een spontaan applaus. De kinderen maken 

nog een verslag over deze gastles. We 

bedanken dhr. Oudenhoven voor deze 

gastles. 

 

 

 

 

Gastles BGC Bredaas Gehandicapten Centrum 

Onlangs heeft groep 7 een gastles gehad van gastdocenten van het Bredaas Gehandicapten 

Centrum. Tijdens deze les kregen de kinderen 

informatie over verschillende soorten handicaps. De les 

begon met een vertelling van Anke. Zij heeft een 

auditieve handicap en is doof aan het linker oor en 

slechthorend aan het rechteroor. Ze maakt gebruik van 

een hulphond Doerak die in de klas verschillende 

opdrachten uitvoerde. Juliëtte vertelde dat ze blind 

geboren is. Zij maakt géén gebruik van een hulphond. 

Danoesha heeft een fysieke handicap en gebruikt een 

rolstoel. Haar hulphond heet Olga. Paul vertelde over 

zijn herseninfarct en zijn spraak- en taalproblemen. De 

kinderen moesten verschillende dingen uitproberen, zoals rolstoel rijden, geblinddoekt lopen met 

http://www.snsd.nl/
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een stok, gebruik materialen als een brailleklok, aangepaste lepel, horloge enz. Zo konden de 

kinderen zelf ervaren hoe het leven met een handicap is. We bedanken de ouders die hebben 

meegeholpen.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 Theoretisch verkeersexamen 

 

Op donderdag 7 april hebben de kinderen van groep 7 het landelijk theoretisch 

verkeersexamen gemaakt. Er werden vier taken gemaakt met steeds vijf opdrachten. 

De kinderen mochten een maximaal aantal fouten maken van 7. Gelukkig bleven alle 

23 kinderen hieronder en ontvingen ze allemaal een bewijs van het behalen van het 

theoretisch verkeersexamen. Alle kinderen van harte gefeliciteerd. Volgend schooljaar 

wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen in groep 8. Als de kinderen dat 

examen ook met een voldoende afsluiten, ontvangen ze een officieel 

verkeersdiploma. 

Schoolvoetbaltoernooi 

Op woensdag 6 april hebben we weer meegedaan met het scholenvoetbaltoernooi van 

VVTheGunners. We hebben met ons team van 16 spelers, waarvan 4 meisjes, helaas 

geen beker gewonnen.  

We hebben wel heel sportief gespeeld.  

Met drie verloren en twee gewonnen wedstrijden, hebben we de 4e plaats behaald in 

onze poule. We bedanken de kinderen voor hun inzet en de toeschouwers voor de 

aanmoedigingen. 
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Project Waanzoeken – MOTI 

Groep 7 heeft tijdens een eerder 

project Waanzien, een bezoek 

gebracht aan museum MOTI. 

Daar werden verschillende 

opdrachten gemaakt. Op 

verschillende manieren werd daar met 

allerlei ‘beelden’ gewerkt. Reclame, 

foto’s, posters kwamen daarbij 

voorbij. In vervolg daarop kreeg 

groep 7 les tijdens het project 

Waanzoeken. De kinderen werkten 

met een groepje aan een 

opdracht. Ze moesten 

onderzoeken wie het gemaakt 

had, wat het doel ervan was, 

welke boodschap zit erin. 

Vervolgens verwerkten ze dit in een 

korte presentatie of quiz.  

Met behulp van een laptop werd alles opgezocht en uitgewerkt. Het liet verrassende, 

leuke, grappige en aparte presentaties zien. De kinderen hebben er met veel plezier 

aan gewerkt. Met dank aan Josje Leen van MOTI die het project en de kinderen heeft 

begeleid                     

.  
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Groep 8 

 

Aanmelding op het voortgezet onderwijs 

Op 8 en 9 maart waren de inschrijfdagen voor de middelbare scholen. Op Prinsentuin 

van Cooth zaten aan de tafels meesters en juffen. Je werd geroepen als er een plekje 

vrij was. Het was om 5 uur al druk. En ze stelden allemaal vragen over bij wie je in 

de klas wilde en of je blij was met je niveau dat je van de basisschool had gekregen. 

Isabel uit groep 8a 

 

Nassauwandeling 

Op 11 maart ging groep 8a de nassauwandeling in de stad lopen. Er waren 3 

groepjes. Eerste vertelde een vrouw van het Bredaas museum wat over de 

geschiedenis van Breda en het Bredaas Museum. Daarna kregen we een 

speurtochtboekje. We moesten naar verschillende plekken in de stad, daar konden we 

het antwoord op de vragen (uit het boekje) mee beantwoorden. Uiteindelijk moesten 

we van al die antwoorden bepaalde letters opschrijven. Dat was een deel van de zin 

(vraag) die we met delen van de 3 groepjes samen vormde. Het antwoord op die 

vraag konden we op een poster vinden, het was een jaargetal waarmee we het 

cijferslot van de schatkist konden openen. De schat was het volkslied (Wilhelmus van 

Nassouwe). Daar moesten we een deel uit zingen. Het was dus een leuke ochtend. 

Mikki uit groep 8a 

 

Waterpolotoernooi 

Woensdag 16 maart was het waterpolotoernooi. Ik zat in een meisjesteam. Er werden 

4 wedstrijden gespeeld. Ons team had er 3 gewonnen en 1 verloren. Het meisjesteam 

uit 8b hadden er 2 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. En de jongens uit 8b 

hadden alles gewonnen. Helaas mocht ons team niet de halve finale spelen. 

Uiteindelijk zijn de jongens uit 8b eerste geworden en de meisjes uit 8b derde. Het 

was superleuk. 

Safina uit 8a 
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Cash Quiz 

Op 17 maart kwamen er twee meiden van de Rabobank, Famke en Romy. Zij 

kwamen in verband met de week van het geld. We werden in groepjes van 4 

verdeeld. Je mocht zelf een naam verzinnen, ze heetten: Miljoenennota’s, Unicorns, 

Supermimt, Moneyhorses en de Geldkonijnen. Er waren 10 vragen en 2 bonusvragen. 

Je kon bij elke vraag 5 tot 15 euro winnen. En de winnaars kregen een armbandje.  

Toen de eerste 10 vragen geweest waren kreeg je de bonusvragen en als je dat goed 

had je enveloppen trekken waar 5 tot 15 euro in zat. Het was erg leuk. De Unicorns 

hadden gewonnen. 

Marit uit 8a    
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Gunners schoolvoetbaltoernooi 2016 

Op 6 april 2016 vond op voetbalclub De Gunners het schoolvoetbaltoernooi plaats 

voor de groepen 7 en 8. Onze eerste wedstrijd was om 14.10 uur. Die wedstrijd was 

geëindigd in 1-1 tegen de Wildert.  Het eerste punt was binnen. De tweede wedstrijd 

verloren we met 4-0. De derde wedstrijd: 2-0 verloren. En de laatste wedstrijd 

hadden we met 4-0 verloren. De andere groep 8 was 3e in de poule. Op het einde 

hebben nog een foto gemaakt. Het was heel leuk 

Siebe uit groep 8a 

Schoolvoetbaltoernooi 

6 April 2016 om 13:00  uur begon het bij De Gunners. 

Onze 1e  wedstrijd begon om 14:10 die hadden wij gewonnen tegen de Wildert. 

Wij waren allemaal blij maar toen verloren wij 2 wedstrijden tegen de Hoogakker en 

de Burgst. 

Het gingen een klein beetje regen. 

Toen was het even pauze we konden wat drinken halen in de kantine en gingen een 

beetje Voetballen, Rennen en anderen gekke dingen. 

Na een paar minuten moesten we onze laatste wedstrijd spelen tegen Olympia die 

hadden we ook gewonnen. 

Maar op het laatste knalde Quinten en Jessie tegen elkaar aan ze hadden veel pijn en 

gingen naar de EHBO. 

Naar een paardagen rusten is het wel weer goed gekomen. 

De meeste mensen gingen gelijk weg toen het was afgelopen maar, Sommige bleven 

bij Quinten kijken. 

En Sommige gingen een frietje eten in de kantine. 

Jammer dat we niet ver zijn gekomen. 

Toen was wel iedereen weg bij de Gunners en ging ik ook weg. 

Poule C 

1e Burgst 

2e Hoogakker 

3e Kievitsloop 

4e Olympia 

Sem Aerts 
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Cito 

De leerlingen van de groepen 8 hebben deze week de Cito-toets gemaakt: 

 

 

 

Bezoek Veteraan 

In de groepen 8 is meneer Edo de Bakker geweest om te spreken over zijn ervaringen 

die hij heeft opgedaan op zijn missies. 

Tevens had hij spullen meegebracht die hij op zijn missies bij zich moest hebben. 

Het gesprek was erg leerzaam en met name zijn persoonlijke ervaringen maakten 

indruk op de kinderen en hierdoor werd het beeld wat de kinderen al bij een vetraan 

hadden verruimd. 
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Waterpolotoernooi groep 7/8 

 

In maart zijn de jongens van groep 8b kampioen geworden met waterpolo. 

Wij feliciteren hen van harte met dit geweldige resultaat. 

Proficiat! 

 

 



MEMOKbs Kievitsloop 2015-2016 
 22 

 

Maandregel 
 

 

Bij het spelen binnen en 

buiten mag je niemand 

buiten sluiten 

 

 

 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 


