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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: Bram Nouwens 

 

Groep 1/2 b: Koen Nieuwenkamp, Jasper Koning
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

 

Blz.4 Opening Feestweek 

Blz.5 Juffen- en Menerendag 

Blz.6 Rekendag 

Blz.7 Chillmiddag 

Blz.8 Ridderdag 

Blz.9 Ouderborrel 

Blz.11 Foto’s en filmpjes 

Blz.13 Bedankt! 

Blz.14 Groepen 1/2 , groep 3 

Blz.15 Groep 4 

Blz.16 Groep 5, groep 6 

Blz.18 Groep 7 

Blz.22 Groepen 8 

Blz.28 Maandregel 
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Opening Feestweek 

De onderwijsassistenten kregen de eer om de opening van de feestweek te 

organiseren. In de feestweek stond het 30 jarig bestaan van de school centraal. We 

hebben de feestweek met alle leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers geopend in 

de aula van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opening kregen we hoog bezoek van koning Willem-Alexander en prinses 

Beatrix.  Na het verwelkomen van onze speciale gasten hebben we gedanst en 

gezongen op liedjes van Kinderen voor Kinderen, de sfeer zat er al meteen in!  

 

 

 

 

 

 

De koning en de prinses kozen twee leerlingen uit die erg mooi verkleed waren, zij 

wonnen de verkiezing. Deze twee leerlingen uit groep 2c  kregen de eer om onze 

speciale gasten te helpen bij het doorknippen van het lint. Hierbij verklaarden zij de 

feestweek voor geopend! 
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Juffen- en Menerendag 

In de feestweek vierden we op woensdag de verjaardagen van alle juffen en meneren 

op school. 

Op het schoolplein werden de leerkrachten onthaald op het podium en verrast met 

een grote medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens gingen alle kinderen met hun juffen en meneren ontbijten in de eigen 

klas, wat was dat gezellig en lekker! 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt gingen alle kinderen in groepjes spelletjes en andere activiteiten doen 

door de hele school heen. Er waren leerlingen van het Graaf Engelbrecht College om 

bij de spelletjes te helpen. Er was van alles te doen: sjoelen, zaklopen, knutselen, 

verkleden en foto’s maken, cake versieren en natuurlijk lekker opeten, bowlen, 

babyfoto’s raden van de juffen en meneren (dat was toch wel heel erg moeilijk!), 

twister spelen en touwtrekken. 

Het was een super gezellige ochtend! 
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De Rekendag 

Op 26 mei was het eindelijk zo ver, de rekendag. Wij (stagiaires van de pabo) hebben 

een rekenochtend in elkaar gezet voor de feestweek. Na vele uren voorbereiding kon 
de dag eindelijk beginnen.  

 
De ochtend begon met een opening op het grote plein. Koning Ger was zijn koningin 

kwijt en had de hulp van de kinderen nodig om haar terug te vinden.  

 

De kinderen zijn in groepjes aan de slag gegaan met verschillende spellen. Zij hebben 

boodschappen gedaan voor de kok van de koning, muziek gemaakt voor de minstreel, 

een grote slinger gemaakt om uit de toren te ontsnappen en nog vele andere 

rekenactiviteiten. 

Met al deze spellen hebben de kinderen stukken van een spreuk verzameld. Toen we 

met alle kinderen op het plein deze spreuk riepen kwam gelukkig onze koningin weer 

tevoorschijn. We hebben deze intensieve maar leuke ochtend kunnen afsluiten met 

een aantal dansjes. 

Wij hebben er van genoten, Iedereen bedankt voor zijn inzet! 

De stagiaires van de pabo, 

Femke, Vicky, Frenske & Elke 
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Chillmiddag 

Donderdagmiddag was er tijd ingepland voor een welverdiende chillmiddag. Zo 

konden we even uitrusten van de leuke maar drukke feestweek tot dan toe én ons 

voorbereiden op de Ridderdag die vrijdag zou gaan plaatsvinden.  

In de klassen was van alles te doen. Er was tijd voor make-up, spelletjes, films, 

knutselen, kleuren, buiten spelen, schminken en nog veel meer! 

En natuurlijk kregen we allemaal drinken en iets lekkers.  
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Ridderdag 

Op vrijdag sloten we de feestweek af met een geweldige Ridderdag.  

Aan het begin van de feestweek hadden we al een brief gekregen van jonkvrouw 

Rozemarijn. Daarin stond welke groepen de Rode en de Witte ridder mochten gaan 

aanmoedigen.  

Heel veel kinderen kwamen vrijdag dan ook in rode of witte kleding op school.  

’s Morgens waren jonkvrouw Rozemarijn en Quasi Modo al vroeg op school. Er was 

een groot riddercircuit uitgezet waarbij alle kinderen mochten laten zien wat een 

knappe ridders er op KBS Kievitsloop zitten. Wat waren de kinderen enthousiast en 

wat hebben ze het goed gedaan!  

 

 

De onderbouw:  

 

 

 

 

De bovenbouw: 

 

 

 

Toen we ’s middags op school kwamen, waren er ineens twee ridders. 

Rode Roderick en Witte Wilhelm hadden een groot stuk van het grasveld naast de 

school afgezet. De hele school verzamelde zich rondom het strijdveld. Daar zouden 

Witte Wilhelm en Rode Roderick een echt riddertoernooi gaan houden.  

Alle groepen hadden iets geknutseld of ingestudeerd. Dit mochten zij overhandigen of 

laten zien aan hun eigen ridder.  
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De ridders konden het toernooi natuurlijk niet beginnen zonder een schildknaap en 

een jonkvrouw. Een paar jongens en meisjes mochten opdrachtjes uitvoeren om te 

bepalen wie de jonkvrouw en de schildknaap werden.  

Eindelijk kon het toernooi toen beginnen. De kinderen hebben de ridders enorm 

aangemoedigd, wat was het spannend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dag hadden we nooit kunnen organiseren zonder de hulp van al die 

lieve hulpouders. We willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie 

inzet en enthousiasme! 
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De Ouderborrel 

Vrijdagmiddag na schooltijd was er een borrel voor de ouder(s)/ verzorger(s).  

De ouders konden lekker bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje.  

We willen jullie allemaal bedanken voor de grote opkomst en de gezelligheid!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kinderen waren er stempelkaarten verkocht, zodat zij onder begeleiding van 

de ouders mee mochten komen. De kinderen hebben zich heerlijk vermaakt met de 

springkussens en de spelletjes, ze konden zich laten schminken, ranja drinken uit de 

ranja-fontein en frietjes en een suikerspin eten.  
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Foto’s en filmpjes Feestweek 30 jarig bestaan 

 
Tijdens de feestweek zijn er veel foto’s gemaakt en ook een aantal 

filmpjes. Het is zo leuk om de week nog een beetje te beleven bij het 

bekijken van deze beelden.  

We hebben al heel veel op de website geplaatst. Het wordt de komende 

week nog aangevuld.  

U kunt deze (en ook andere foto’s) bekijken op onze webstie. Klik op: 

’Bekijk hier alle foto’s’ onderaan de foto’s die u onderaan de homepagina 

kunt vinden (zoals u hieronder ter illustratie ziet). www.kievitsloop.nl 

In het Haagse Beemden Nieuws staat ook nog een leuk artikel over de 

feestweek ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van Kbs Kievitsloop. 

Er is ook een filmpje geplaatst. https://www.youtube.com/watch?v=dG1rYO7h8w0  

Veel kijkplezier!   

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.kievitsloop.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dG1rYO7h8w0
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Groepen 1/2  
 
Gehoord op het schoolplein… 

Meike vraagt aan haar moeder: "Mama het was zo'n leuke week, maar wie moet ik nu 
bedanken?" Moet ik de juffen en meneren bedanken, of de ouderraad, of alle papa's 

en mama's die mee hebben geholpen?  

Een groot dilemma voor Meike. 

Maar Meike, je mag iedereen bedanken hoor, maar ik zou zo zeggen bedank alle 

kinderen vooral,want wat hebben jullie met z'n allen er een geweldig feest van 
gemaakt. Van het begin tot het eind. 

De opening, het knutselen voor de ridders, de Efteling, de meneren en juffendag, de 
grote rekendag, de chill-middag en vooral ook tijdens de laatste dag het grote 

Ridderfeest. 

Jullie hebben er met ons allemaal een grandioos feest van gemaakt. Dus kinderen van 
de Kievitsloop ONTZETTEND BEDANKT voor jullie bijdrage aan de feestweek. Het was 

een feest voor jullie maar ook van jullie allemaal. 

 

Groep 3 

Ridders en sprookjes 

De kinderen in groep 3 zijn al een paar weken aan het werk over ridders en 

sprookjes. We zijn heel fanatiek begonnen om een aantal vragen te bedenken waarop 

we graag een antwoord zouden willen hebben. Zoals in welke sprookjes komen 

ridders voor en hoe lang geleden leefden er ridders? Zo hebben we zelfs in een 

ridderboek gewerkt en ook hebben een aantal kinderen een kasteel geknutseld en er 

zijn ridders en jonkvrouwen gemaakt. Er is dus heel hard gewerkt. En daarna een 

geweldige, welverdiende Feestweek! 
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Groep 4 

De feestweek van groep 4! 

Wat was het een geweldige week en wat hebben we veel plezier gehad en veel 

geleerd over ridders en kastelen. Kon er maar ieder jaar zo’n feestweek zijn! 

Hieronder kunt u een paar korte verhaaltjes lezen van Keyano, Rosanna, Lieke en 

Julia. 

Veel leesplezier! 

De kinderen van groep 4! 
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   Groep 5 

 Sandy’s Feestweek 

 
Maandag:    maandag was de opening van de feestweek . 

Normaalgesproken was de opening buiten maar het regende daarom  was de opening 

in de aula. 

We dansten eerst op het nummer FEEST!  En daarna Klaar voor de start. 

Dinsdag: was het schoolreisje naar de Efteling het was echt super leuk! 

Nu is de Efteling bezig met een nieuw rijk en het heet: Rijk der fantasie. 

Woensdag: op woensdag was de juffen en meneren dag op school. 

We hadden een soort spelletjes ochtend en de koning was de koningin kwijt en wij 

hadden de  

Opdracht om haar terug toveren . 

Donderdag: we hadden een grote reken ochtend en een chill-middag . 

I n de reken ochtend hadden wij rekenspelletjes en in de chill-middag mochten wij 

doen wat we wouden. 

Vrijdag : Rode Roderick en Witte Wehelm  gingen vechten om koning te worden. 

En ridder Rode roderick  en Witte Wehelm hebben een ridder toernooi georganiseerd. 

 

DIT WAS MIJN FEEST WEEK! 

 

Groep 6 

Ik ga het hebben over de feestweek. De feestweek is er, omdat de school 30 jaar 

bestaat. De feestweek is een week met leuke dagen, een hele week, dus laten we 

beginnen! Het thema was ridders. 

Maandag 23 mei: toen was de feestelijke opening van de feestweek! De opening was 

in de aula en het begon met het liedje ‘klaar voor de start’ en toen kwamen koning 

Willem-Alexander en prinses Beatrix binnen en daarna kwam nog een liedje ‘feest’ en 

toen gingen we naar de klas. We gingen toen een schild of amulet knutselen en aan 

ons ridderproject werken. Ik vond het een leuke dag. 

Dinsdag 24 mei: toen gingen we naar de Efteling!!! Maar niet alleen… maar met de 

hele school! En bijna heel de klas is in de Baron geweest, de nieuwe achtbaan. Bijna 

in alle achtbanen zijn we twee keer geweest. Mijn leukste twee snelle achtbanen zijn 
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de Baron en de Joris en de Draak en mijn twee rustige dingen zijn de piranha en de 

droomvlucht. Dit vond ik ook een ongelofelijk leuke dag! 

Woensdag 25 mei: was het juffen- en menerendag!! Toen we de klas in kwamen, 

kwam iedereen met een cadeautje de klas in. We moesten de cadeautjes op een 

bepaalde plek leggen. We gingen door heel de schoolleuke spelletjes om. Om tien uur 

moesten we naar de klas om pauze te houden en om half elf gingen we nog even 

buiten spelen en daarna gingen we om kwart voor twaalf terug naar de klas voor de 

cadeautjes. Het was een leuke dag! 

Donderdag 26 mei: was het rekenochtend en chillmiddag. En denk nu niet van heel 

de ochtend rekenen? Bah! We deden door heel de school leuke rekenspelletjes! Zoals: 

levend ganzenbord met rekenvragen, memory met rekensommen en antwoorden. Dat 

was echt heel leuk! En nu vraag je je vast af wat we deden bij de chillmiddag. Dat 

was ook echt heel leuk! De juf had een bank voor het digibord gezet met daarvoor 

allemaal zitzakken om een film te kijken. Je mocht ook dingen meenemen om te 

doen, zoals make-uppen, stressballen maken, nagellakken en tekenen. Iedereen deed 

wel alles! Dat was weer een super leuke dag! 

Vrijdag 27 mei: was het ridderdag! We deden heel veel grote spelletjes in de ochtend. 

Ook met echte zwaarden en bijlen. Zoals met een grote bijl een aardappel 

doorhakken in één keer en met een zwaard een appel van een ander zwaard snijden. 

Al die spelletjes waren heel leuk. In de middag was er een riddergevecht. Eerst werd 

er een schildknaap gekozen van onze school. Ze moesten spelletjes spelen, er waren 

vijf kinderen uitgekozen voor Rode Roderick en Witte Wilhelm. Van Witte Wilhelm had 

Casper gewonnen, dus ja hij werd schilknaap en onze klas was dus voor Witte 

Wilhelm. En hetzelfde was bij de jonkvrouwen en toen won Julia van groep 4. Het 

riddergevecht kon beginnen! Alleen Rode Roderick speelde erg val. Eerlijk gezegd niet 

hij, maar Quasimodo, die was voor hem! Ze waren erachter gekomen dus won Witte 

Wilhelm. JIPPIE!!!  

Helaas was dit de laatste dag van de feestweek, maar dit was een hele leuke week! Ik 

hoop dat jullie het goed hebben begrepen en dat jullie het leuk vonden! 

Danique, groep 6 
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Groep 7 

Feestweek groep 7    

Maandag 

Maandag was de opening in de aula. We moesten op 

de liedjes feest en klaar voor de start van kinderen 

voor kinderen dansen. Daarna gingen we terug naar de 

klas. En we moesten een Vaandel voor Rode Roderick. We moesten daarvoor een 

ontwerp maken en daarna op een rode vlag borduren. 

Was de opening van de feestweek. Het thema was de Middeleeuwen. Toen we 

allemaal in de aula waren deden we twee dansjes die van Klaar voor de start en 

Feest! . 

Maandag 23 mei 2016 begon de feestweek in de aula. Bij de 

opening waren veel kinderen verkleed 

als ridder of prinses. Er was een 

verkiezing voor degene die het mooiste 

verkleed waren. Daarna deden we 2 

dansjes die heette klaar voor de start 

en feest. Toen de opening voorbij 

was gingen we naar de klas. Toen we maandagmiddag weer op 

school waren gingen we aan het vaandel werken voor de ridder dag op vrijdag. 

Dinsdag 

 Dinsdag gingen we op schoolreisje naar de Efteling. Groep 7 en 8 mochten vrij door 

het park lopen. Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 moesten met een begeleider rondlopen. We 

vertrokken om 09:00 uur en waren 10:30 in het park. En we gingen om 16:45 weer 

weg en waren om 17:30 weer op school. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/1mVFuoor71w/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3D1mVFuoor71w&docid=bIjMYRpPgG87yM&tbnid=w26Z_kNaG5UDXM:&w=3000&h=1860&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwjwh6Xk7YjNAhWFBsAKHby8BMsQMwhTKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Dinsdag 24 mei 2016 gingen we met de hele school naar de Efteling. Om 9 uur 

stonden de bussen klaar. We waren om kwart voor 10 bij het park. We moesten een 

kwartier wachten, want het park ging pas om 10 uur open. Toen mochten in groepjes 

los rondlopen. Om 4 uur moesten we verzamelen. Om half 5 zaten we in de bus en 

om kwart over 5 waren we weer terug op school. 

Woensdag 

Woensdag was het Juffen En Meneren Dag. We gingen op school ontbijten. Daarna 

gingen we een spelletjes parcours door de school doen. En we gingen om 12:15 weer 

naar huis. 

Was het Juffen en Meneren dag. Toen we op school kwamen gingen we eerst 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUu7z77YjNAhWFPRQKHURFA2MQjRwIBw&url=http://www.eftelingfan.nl/&psig=AFQjCNH9tEGyLuy0JRB06cZjNXPwO8W-_w&ust=1464940260359717
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ontbijten toen we klaar waren gingen we in gemixte groepjes door de hele school 

spelletjes doen. 

 

Woensdag 25 mei 2016 was er een juffen en menerendag. We ontbeten op school. 

Daarna hadden we een spelletjescircuit door de school. Dat circuit liep je met een 

begeleider uit groep 8. En nog met een paar andere kinderen uit andere groepen. Om 

12 uur was het spelletjescircuit afgelopen en om kwart over 12 ging iedereen naar 

huis. 

Donderdag 

Donderdag hadden we een rekenochtend door heel de school. Dat waren een soort 

rekenspelletjes. En we hadden Donderdag middag een chill middag. We gingen eerst 

het vaandel afmaken. En daarna naar groep 1/2 om buiten te spelen. We gingen op 

het veldje voetballen met de kleuters. 

   

Donderdag 26 mei 2016 hadden we een grote rekenochtend. Dat hield in dat je met 

een groepje door de hele school liep om allemaal leuke rekenspelletjes te doen. Om 

12 uur was het afgelopen en ging iedereen naar huis. Donderdagmiddag hadden we 

een chillmiddag je mocht in pyjama komen. Heel veel klassen gingen film kijken of 

spelletjes doen. 

 

 

 



MEMOKbs Kievitsloop 2015-2016 
 21 

 

 Vrijdag 

We gingen vrijdag naar buiten spelletjes doen in de band van ridders. We moesten 

bijvoorbeeld: Echte bijlen gooien in een plank, zwaard vechten, boogschieten, 

aardappels door de midden hakken, een echt harnas aan doen, enzovoort. En vrijdag 

middag was het gevecht tussen Rode Roderick en Witte Wilhelm. Ze moesten eerst 

een schildknaap en jonkvrouw uitkiezen en die moesten elkaar bewijzen wie de 

schildknaap en jonkvrouw werden van Rode Roderick en Witte Wilhelm. Uiteindelijk 

moesten alle kinderen wat ze gemaakt hadden met de klas aan bieden aan hun ridder 

waar ze voor waren. Ze gingen toen vechten tegen elkaar met lansen op paarden. 

Uiteindelijk had Witte Wilhelm gewonnen en werd de koning. En Rode Roderick werd 

de schildknaap. Vrijdag middag kon je nog van 16:00 tot 19:00 op school blijven voor 

de ridderdag. En dat was het einde van de Feestweek. 

- Was het Ridder Toernooi we gingen met gemixte groepen allemaal soorten 

activiteiten doen. We hadden bijv. Boogschieten. S’ middags was het 

Riddermiddag. Twee ridders: Ridder Rode Roderick en Rider Witte Wilhelm 

 

Vrijdag 27 mei 2016 was de grote ridderdag. Vrijdagochtend Hadden we 

allemaal leuke ridderspelletjes. Bijvoorbeeld hakbijlen gooien of zwaardvechten. 

Vrijdagmiddag was er een ridder toernooi. Groep 7 mocht een vaandel maken 

en aanbieden aan ridder Rode Roderick. Ridder rode Roderick streed tegen 

Witte Wilhelm. En Witte Wilhelm werd uiteindelijk de koning. 

 

Wij vonden de feestweek heel erg 

leuk! 
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Groepen 8 

Feest! Feest! Feest! 

Troonkleed maken. 

Maandag 23 mei s’ ochtend waren we met de klas aan het brainstormen over het 

troonkleed, welk materiaal en waarmee je het mocht versieren. 

We gingen het troonkleed maken aan aanleiding van een brief die Rosemarijn had 

geschreven er stond in dat we een troonkleed moesten maken die we op vrijdag 

gingen overhandigen aan de witte ridder. 

We zaten met 2,3of4 kinderen in groepjes. 

Uiteindelijk toen alle troonkleden klaar waren gingen we een verkiezing houden er 

kon namelijk maar een troonkleed overhandigt worden. 

Die van Yoran, Martijn en Jake heeft gewonnen zei mochten op vrijdag het troonkleed 

overhandigen. 

 

Strijddans maken. 

We ging maandag middag ook nog een strijddans maken 

Dat is een soort Hakka. Een Hakka is een dans die bij rugby wordt gedaan voor dat je 

gaan spelen, door de spelers uit het rugby team. 

Een Hakka gaat door dat de team captain een kreet schreeuwt en het team hem na 

zegt en een bepaalde beweging er bij doet. 

Wij deden het door dat Dorian begon de schreeuwen, Nigel, Martijn en ik. 
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Er waren ook kinderen die een Djembés bespeelden. 

 Geschreven door Jop Vermeulen 8b   

 

Efteling  

Op dinsdag 24 mei gingen we naar de Efteling.  Eerst gingen alle kinderen naar hun 

eigen klas. Daar moesten we gaan wachten tot alle bussen er waren.  De bussen 

kwamen en iedereen ging naar buiten en ging in de bus. Iedereen zat in de bus en we 

vertrokken om 8:45 met de bus naar de Efteling. Groep 8a en 8b zaten in een 

dubbeldekker groep 8b zat boven. We kwamen aan bij de Efteling en moesten 

wachten voordat we naar binnen mochten. We waren eindelijk binnen. Groep 7 en 

groep 8 mochten zelf door het park lopen en de andere groepen in groepjes met een 

begeleider erbij.  Ik Chloë  Sem  en Nigel moesten met een paar kleuters in de droom 

vlucht want ze mochten niet alleen. Er was ook een centrale post bij het witte paard. 

Het was gelukkig mooi weer en geen regen.  Alle achtbanen waren open veel 

kinderen gingen in de baron. Gelukkig zijn er geen ongelukken gekomen. Om 4 uur 

moesten we verzamelen bij het witte paard. We liepen daarna met zijn allen naar de 

bussen. We vertrokken naar huis alle ouders stonden daar te wachten. Iedereen ging 

naar huis. De dag was voorbij. Iedereen was moe. 

Denise groep 8b 

 Juffen En Meneren Dag 

25 mei was het juffen en meneren dag.We waren is groepjes verdeeld, en gingen 

allerlei spelletjes doen. 

Zoals: kroon knutselen, cake versieren, twister en nog veel meer leuke spelletjes!!! 

Nu zal ik even zeggen hoe de dag er uitzag:We begonnen met ontbijt op school, ze 

hadden een helleboel lekkere dingen.Daarna moesten we onze groepjes ophalen, je 

had uit elke klas 2 of meer kinderen. Sommige kinderen hadden kinderen hoger dan 

groep 4. De anderen kinderen hadden kinderen tot en met groep 4.Vervolgens gingen 

we spelletjes doen, wij begonnen met sjoelen. 

De begeleider van het groepje kreeg een schema waarop stond waar je heen moest. 

Ook kreeg iedereen een stempel kaart, als dan klaar was met een onderdeel kreeg je 

een stempel.Er waren 8 spellen waar je 15 minuten voor kreeg, hieronder staan nog 

een aantal spellen:Sjoelen.Kroontje knutselen.Cake versieren.Verkleden en een foto 

maken.Twister.Zaklopen.Enzo. 

De dag was super leuk. 

Chloe Koremans 8b 
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De Rekendag 

Ik ben Julia en ik ga jullie vertellen over de rekendag!   

De rekendag vond plaats op donderdag 26 mei, de kinderen van groep 8 mochten 

kiezen tussen een groepje begeleiden of een spel. Ik zelf koos voor een spel, als je 

een spel had gekozen dan moest je een spel uitleggen en de kinderen het laten doen 

bijvoorbeeld rekenschilden, ontsnappen uit de toren, paardrijden enz. het waren 

allemaal rekenspellen voor verschillende niveau’s : bovenbouw en onderbouw. Als je 

een groepje mocht begeleiden dan moest je kinderen halen uit onderbouw of 

bovenbouw, ligt eraan wat er op je brief stond. De rekendag was leerzaam en leuk! 

En de kinderen vonden het ook leuk om even rustig te worden,  dat alles werd 

uitgelegd en dat ze niet alleen alles hoefden te doen. En ik hoop dat er volgend jaar 

ook een nieuwe rekendag komt!  

 

Ridderdag 

27-05-2016 

Iedereen moest naar de klas daar werd je opgehaald door een ouder met nog andere 
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kinderen.Iedereen moest naar de aula en daar was de opening. 

Rosemarijn deed haar verhaal in de aula (zij was een jonkvrouw die met een 

tijdmachine naar onze wereld was gekomen). 

Ook was er kwasimono die was een beetje raar en vies! 

Hij peuterde in zijn neus en deed vervolgens zijn vinger in zijn mond 

Dat was super vies.Toen de opening klaar was moest je met je groepje en met de 

ouder naar buiten voor de spelletjes  

1.soort paardrijden de jongens moesten de meisjes op hun rug dragen en daarna 

moesten de meisjes elkaar van het ‘paard’ afduwen2.Bijl gooien iedereen mocht 2 

keer gooien met een bijl (een kleine bijl)Je moest in een soort deur/muur gooien van 

hout3.katapult er was een hele grote katapult waarmee je een basketbal moest 

gooien en hem daarna zelf moest halen de gene die het meest hard gooide en het 

verste die mocht toen de bal schieten en daarna moest iemand anders hem proberen 

te vangen als die hem had gevangen dan mocht hij gooien tot de tijd om was of dat 

iemand anders hem weer gevangen had4.Middeleeuws verhaal over de ridders hoe ze 

begonnen met vechtenHet begon met mensen die elkaar zonder wapens 

aanvallen.daarna bedenkt er een :he ik gebruik  een stok de ander gebruikt die ook 

daarna gebruiken ze ijzer en bepanzeren ze hun hele lichaam en zo bouwde het zich 

op5.Aardappel hakkenJe moest met een bijl een aardappel in 2en hakken je had 2 

onderdelen bij de ene moest je dus hakken en de ander moest je proberen met jou 

zwaard bij de ander de aardappel eraf te snijden en dat de andere helft erop bleef het 

was maar 5 mensen gelukt6.gooi de ‘kegels’ om met een stokje je moest van het 

andere team proberen de 5 kegels om te gooien en daarna de koning als je de koning 

eerst raakt terwijl er nog kegels staan dan moet alles weer opstaan van de tegen 

partij7.plastic stengels je moest met een plastic stengel de ander op het hoofd slaan 

dan is hij af8.Met nep zwaarden slaan en blokeren je moest met een zwaard slaan en 

de ander moet blokken9.touwtrekken je moest touwtrekken in groepjes 

 

Vrijdag middag 

De 2 ridders gingen tegen elkaar strijden! Wit tegen roodWitte willem en rode 

roderik!Eerst werd er met onderdelen een schildknaap gekozen En daarna een 

jonkvrouw kiezen met ook onderdelenUit eindelijk gingen de ridders strijden op echte 

paarden Waarmee ook onderdelen warenEerst speelde de rode roderik vals! Maar 

uiteindelijk werd witte willem koning en rode roderik werk de eerste ridder!Iedereen 

was blij Het was heel leuk en interessant. Nigel, groep 8b 
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De rekenochtend 

Donderdag was het zo ver in de ochtend hadden we een rekenochtend met allemaal 

spelletjes. Er was alleen een probleem, de koningin was kwijt! Om de koning (meneer 

Ger) te helpen zoeken gingen allerlei groepjes onder leiding van leerlingen van groep 

8 naar spelletjes waar ook werd geholpen door andere leerlingen van groep 8. Als het 

groepje klaar was met het laatste spel kregen ze van de spelbegeleider een 

puzzelstuk waar een aantal letters op stonden. Met alle puzzelstukken kwam er een 

zin de voorschijn: ‘’Hocus pocus pim pam peer, daar is onze koningin weer. Als alle 

groepen deze spreuk samen riepen zou koningin terug komen, en ze kwam ook terug. 

Ze zei dat ze een dutje had gedaan. Maar toen was koning weer weg! Gelukkig was 

hij ook gewoon een dutje aan het doen. 

Suzanne Koevoets 8a 

 

Efteling 

Op dinsdag 24 mei ging de kievitsloop wegens 30 jaar bestaan naar de Efteling. 

Groep 8 en 7 mochten alleen lopen en  groep 6,5,4,3,2,1 gingen in groepjes met een 

ouder of juf. De bus reis ging goed , we hadden gelukkig geen file en we waren er 

rond de klok van half 10. Bij het restaurant zaten een paar juffen en meneren die 

daar bleven zitten voor als er iets was. De stagiairs liepen rond. Het was gelukkig niet 

erg druk dus we hoefden niet te lang in rijen te staan alleen bij de baron was wel een 

lange rij maar dat is altijd zo . het jammere was wel dat de villa volta gesloten was 

wegens restauratie . op de terug reis stonden we wel in de file maar niet lang . het 

was een geslaagde dag!Suzanne van den herik 8a  

 

Ridderdag 

Vrijdag 27 mei was er in de middag een riddertoernooi georganiseerd. Er waren twee 

ridders (rood en wit) die schildknapen nodig hadden. Ze kozen 5 kinderen uit het 

publiek die moesten opdrachten doen. Degenen die het beste was werd de 

schildknaap. De schildknapp moest de ridder helpen en dingen aangeven. Het was net 

echt. 

De ridders streden tegen elkaar met de lans, het zwaard en met de vuist. De witte 

ridder won en mocht dus koning zijn van zijn land. 

Bart uit groep 8a 
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Juffen- en menerendag 

Woensdag  25 mei was het juffen- en menerendag. We hebben toen op school 

ontbeten. Ook hebben we een spelletjesparcours gedaan door de hele school. 

Bijvoorbeeld foto’s van juffen en meneren toen ze klein waren en foto’s van hoe ze nu 

zijn bij elkaar leggen. En cake versieren. Kinderen uit groep 8 mochten de groepjes 

begeleiden en zelf ook meedoen. We eindigden met juffen en meneren verwennen 

met cadeautjes. (Dat vonden ze heel leuk!!!) 

Huey uit 8a 

 

 

Chillmiddag!! 
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    Maandregel 

 

 
 

 

 

 

Geef je mening op een vriendelijke 

manier en respecteer de mening van 

de ander. 
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