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GROEP 8 GASTLES (S)COOL ON WHEELS! 

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject over het thema ‘leven en sporten met een handicap’. De leerlingen uit 
groep 8 hebben een clinic gehad. Een docent (S)Cool on Wheels, een sporter met een lichamelijke handicap, is met de 
kinderen in gesprek gegaan over vragen als: ‘wat versta je onder een handicap?’, ‘welke handicaps zijn er?’, ‘hoe ga je 
ermee om in het dagelijks leven’, ‘welke sporten kun je doen?’ en ‘waarom is sport zo belangrijk voor mensen met 
een handicap?’. Daarna was er een praktijkgedeelte in de gymzaal. De kinderen hebben zelf mogen ervaren hoe het is 
om in een rolstoel te rijden en te sporten. Ze vonden de ervaring erg tof. Meer info: 
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/scoolonwheels  

     

 

http://www.fondsgehandicaptensport.nl/scoolonwheels
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Verslag 1: 
Op maandag 27 maart ’s ochtends kwamen er een paar mensen van de vereniging Scool-on-Wheels. Ze 
vertelden over hoe het is als je beperkt ben en wat voor beperkingen er zijn bijvoorbeeld; Lichamelijk 
beperking , Geestelijke beperking of Visuele beperking. De mensen die kwamen waren Kees die zat in een 
rolstoel en Harry die was van de stichting BAS. Kees vertelde waarom hij in een rolstoel zat. Tijdens het 
verbouwen van het dak van zijn schuur is ie door het dak gevallen en de zenuwen onder zijn rug waren 
gebroken. Harry kon nog lopen maar niet de hele tijd zelf zat ie dagelijks in een rolstoel. Hij had tot zijn rug 
tot aan zijn tenen elke dag 24 uur lang last van kramp. 
’s Middags gingen we naar de gymzaal, toen we in de zaal aankwamen zagen we een paar rolstoelen en een 
obstakel. Ze vertelden wat we gingen doen. Daarna gingen we 3 groepjes maken. Groepje 2 mocht als eerst 
toen 1 en toen 3. Daarna gingen we rolstoel basketbal doen het was leuk maar wel moeilijk! 
Als laatste gingen we afvalrace spelen de jongens mochten beginnen de laatste die bij de streep aan kwamen 
die werd gewisseld tot dat iedereen heeft meegedaan ging elke keer een rolstoel weg. En wie had gewonnen? 
Dat was Jim Bruggeman . Ten slotte zeiden we gedag en gingen we weer naar school.   
Kevin (groep 8) 
 
Verslag 2: 
Mensen van stichting bas vertelden ons over gehandicapten. Ze lieten ons filmpjes zien over mensen die 
gehandicapt waren en hoe ze daarmee omgingen. Er was een man, Kees, hij had iets aan zijn benen daarom 
reed hij in een rolstoel. Harry had ook iets aan zijn benen hij reed ook in een rolstoel. 
In de middag gingen we gymmen. We deden dingen met een rolstoel eerst gingen we een parcours afleggen 
met een rolstoel. Daarna gingen we rolstoelbasketbal doen. Later gingen we een race doen met de rolstoel. 
Als je als laatste was geëindigd moest je je rolstoel opruimen. 
Julian (groep8) 
 

RSV 

Het RSV Breda eo ziet (beginnend) schoolverzuim als een signaal waar goed op geacteerd dient te worden. Om die 
reden wordt een scholing georganiseerd voor alle gedragswetenschappers die werkzaam zijn op een van de scholen 
van RSV Breda eo (PO en/of VO). De kosten hiervoor worden gedragen door het samenwerkingsverband. Aangezien 
Sandra ook gedragswetenschapper is, is zij hiervoor uitgenodigd. Waarschijnlijk zal zij op woensdag 17 mei, 31 mei en 
14 juni 2017 deze scholing volgen. Dit zijn ib-dagen, zodat er geen vervanging nodig is voor groep 6.  
 

MOBIEL 
 
Afgelopen dinsdag heeft u een bericht ontvangen over de vermiste mobiele telefoon van Sylvana. Er is helderheid 
over de vermissing en gepaste communicatie en afspraken zijn er gemaakt. Dank voor ieders medewerking. 
 

 

NOG EEN VERLAAT BEDANKJE  

Onze Prins, Prinses, Politieagent, Nar en Raad van Elf willen een ieder die 
meegeholpen heeft bij het afgelopen Carnavalsfeest, HEUL ERRUG 
BEDANKUH!!! ……En ook alle ouders die met ons mee gefeest hebben!!   
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Waterpolo kampioenen! 

Het jaarlijkse kampioenschap waterpolo voor de groepen 4, 5 en 6 van alle basisscholen van Breda heeft weer 
plaatsgevonden. Er was vanuit alle drie de groepen een grote animo. Onze school heeft met 6 groepen deelgenomen 
aan het toernooi! Wat een fanatieke zwemmers hebben wij. Onvermoeibaar, teamgericht, elkaar de bal gunnen, 
elkaar aanmoedigen, heel veel ouders op de tribune met spandoeken, zwaaiend, roepend, foto’s makend. Het was 
een waar spektakel met een geweldig resultaat. Van de 6 teams werden er twee kampioen in hun poule. Zowel groep 
4/5 als groep 6 eindigde als eerste! Wat ook mooi was dat een van de kinderen spontaan een andere school uit de 
brand hielp door met hen mee te spelen toen deze school een leerling te kort kwam. 

     

   De trotse kampioenen van groep 4/5 en groep 6 

Verslagen van groep 6: waterpolotoernooi  

Verslag 1: Op 22 maart deden groep 4/5/6 mee aan het waterpolotoernooi. Toen we in het zwembad 
waren  kreeg je een coach die je de regels van waterpolo vertelde. Toen gingen we inzwemmen. Al snel 
speelden we  de eerste wedstrijd van groep 6 die wonnen we met 5-1 dat was heel goed.  
De tweede wedstrijd was wat moeilijker want we moesten tegen iemand van SBC2000 maar wij hadden ook 
iemand van SBC2000 die wonnen we ook, met 4-2. De andere wedstrijden wonnen we allemaal. Dus kwamen 
we in de finale. De finale was spannend want daar zat ook weer iemand van SBC2000. Maar verder hadden ze 
niet zulke goede spelers. maar wij wel natuurlijk. Dus wonnen we met 7-0. Toen waren wij kampioen. EN toen 
hadden we juf Ied in het water gegooid. MAAR …. groep 5 zat ook in de finale. Bijna aan het einde stond  3-3 
maar uiteindelijk scoorde groep 5 het  winnende doelpunt. dus had Kievitsloop twee KAMPIOENEN. Toen 
gingen we naar de uitreiking. Daar stonden twee bekers voor groep 5 en 6. We waren hartstikke blij. En toen 
maakte juf Mieke een foto met de coach. Toen gingen we omkleden. En toen we klaar waren kregen we 
allemaal een medaille. En toen was het klaar. Thijmen en Vincenzo (groep 6) 
 
Verslag 2: 
Woensdag 22 maart hadden we een waterpolotoernooi. We moesten er om 5 uur er zijn om ons aan te melden 
en om half 6 moesten we eigenlijk beginnen maar het liep uit. De eerste wedstrijden gingen goed de jongens 
hadden gewonnen en de meiden hadden de eerste wedstrijd verloren. De tweede wedstrijd hadden de jongens 
en de meiden het zwaar. De jongens moesten tegen een teamgenoot uit Thijmens eigen team. De meiden 
lagen er uit en de jongens stonden in de finale. In de finale hadden de jongens met 7-0 gewonnen. De jongens 
werden eerste. En de meiden werden vijfde. We mochten onze juf in het water gooien. En ondanks dat niet 
iedereen eerste was vond toch iedereen het waterpolotoernooi leuk. Bram en Lois (groep 6) 
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VASTENACTIE 2017    

Ook dit jaar doen we met school weer mee met de landelijke Vastenactie. We 
gaan ons dit jaar inzetten voor twee wijken in San Salvador, Mejicanos en Apopa. 
In deze wijken zijn agressieve bendes actief. Kinderen kunnen niet alleen op 
straat lopen of buiten spelen, jongeren worden door de bendes gerekruteerd en 
volwassenen moeten ook heel alert zijn, omdat ze al snel als verdacht persoon 
worden gezien. Een telefoontje plegen op straat kan al een reden zijn om 
vermoord te worden. In de wijk Apopa biedt het Jeugdcentrum van de Zusters 
van Angel de la Guarda een veilige haven voor jongeren. Ze kunnen er hun 
vrienden ontmoeten, muziek-, jazzdance- en breakdancelessen volgen en ze 
leren hoe ze met respect en vreedzaam kunnen samenleven. In de wijk 
Mejicanos geven de paters Passionisten in hun sociaal centrum opleidingen en 
workshops aan jongeren en volwassenen. Het doel: een eigen bedrijfje starten 
zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet bij een bende 
gaan. In deze wijk is nog geen jeugdcentrum, maar de wens is er wel. Vrijwilligers 
gaan hier naar de scholen en geven lessen in respect en ‘vreedzaam 
samenleven’. En dat werkt. Voor al deze Eilanden van Hoop willen we ons gaan 
inzetten. 

Met ook de andere scholen die dit jaar weer meedoen, gaan we sparen voor een speeltuintje voor de allerkleinste 
kinderen en voor een moestuin waarin kinderen leren hoe ze groente en fruit kunnen verbouwen, zodat ze dat thuis 
ook aan hun ouders kunnen leren. Bovendien krijgen de kinderen dan ook een gezonde maaltijd van de zusters. 

Het project start dinsdag 4 april aanstaande en wordt weer afgesloten met een sponsorloop op maandag 10 april! 
Dinsdag 4 april krijgen de kinderen hun sponsorlijst mee naar huis. In de volgende Memo zullen we het opgehaalde 
bedrag bekend maken. In het onderstaande het schema met de tijden wanneer de verschillende groepen gaan lopen. 
Uiteraard bent u van harte welkom hen aan te komen moedigen! 

groep 1/2 a 9.00 – 9.30 

groep 1/2 b 9.00 – 9.30 

groep 3 9.30 – 10.00 

groep 4 9.30 – 10.00 

groep 5 10.00 – 10.30 

groep 6 10.00 – 10.30 

groep 7 10.30 – 11.00 

groep 8 10.30 – 11.00 

 

AFVAL 
Wij hebben het vorige week met aardrijkskunde gehad over afval. We hadden eerst vragen bedacht. Nu zijn we bezig 
om de vragen te beantwoorden. Deze antwoorden gaan we in de klas aan elkaar presenteren. Ieder groepje had 
minimaal 2 vragen om op te zoeken. We hadden laatst ook een project met de hele school en we werken nu precies 
op dezelfde manier, maar nu met alleen onze klas. We gaan nog een heleboel dingen opzoeken en beantwoorden.   
We hopen dat jullie zo een beetje weten wat wij de komende dagen gaan doen in de klas.  
Sandy & Tim (groep 6) 
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ONDERZOEK  

 

 

Kun je het even niet 

alleen, dan zijn er 
anderen om je heen.  
 

Fijne week 
Team Kievitsloop 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL  

 

Werkt “Goed zo!” goed voor kinderen? 

Voor kinderen die moeilijk luisteren en snel boos worden kan het helpen om meer 
complimenten te geven, dat komt uit onderzoek. Complimenten kunnen gedrag van 
kinderen veranderen. Het maakt alleen wel uit op welke manier dat gedaan wordt.  
 
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam hulp aan ouders die 
merken dat hun kind (4 t/m 8 jaar) geregeld dwars, opstandig of boos is. Ouders krijgen 
tips en adviezen en gaan twee weken lang dagelijks oefenen door middel van een 
dagboekje. Om te kijken of ouders echt verschil merken, vullen zij drie keer een 
vragenlijst in en doen één keer een speltaak. Na afloop ontvangen ouders een 
vergoeding voor hun deelname.  
 
Meer informatie of deelnemen:  www.complimentenonderzoek.com 
 
Vragen? Bel of mail naar de hoofdonderzoeker  
Jolien van Aar: 06 22169390 Jolien@complimentenonderzoek.com 

http://www.kievitsloop.nl/
http://www.complimentenonderzoek.com/
mailto:Jolien@complimentenonderzoek.com

