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UILENBALLEN 

Twee weken geleden hebben we twee uilenballen gevonden op het schoolplein onder de boom. De 

uilenbal was waarschijnlijk van een bosuil. We hebben hem in de klas onderzocht en we vonden allemaal 

botjes van muizen. Vincenzo en Damian hebben als enigen van de klas een schedel gevonden. Jelle en 

Thijmen hebben een ruggengraat gevonden van een grote muis. Ruby en Isa hebben de uilenballen 

gevonden. Het was heel indrukwekkend en interessant hoeveel botjes we hadden. We hebben nu een hele 

muis. Damian en Jelle (groep 6) 
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ONDERSTEUNING 1-2 
Vanaf deze week is er extra ondersteuning in de onderbouwgroepen 1-2. Juffrouw Romanie gaat op dinsdag, 

woensdag en donderochtend de ondersteuning geven. Deze zal vooral gegeven worden aan de kinderen in groep 2. 

Tijdens de werktijd in de ochtend gaan de oudste kleuters in het extra kleuterlokaal aan de slag. Dit betekent dat de 

speel- en werktijden van beide groepen op deze drie ochtenden gesplitst zijn. Eerst gaat de ene groep werken en de 

andere groep spelen. Na het eten en drinken wordt dit omgewisseld. We vinden het belangrijk dat de jongste 

kinderen in de eigen groep werken en spelen bij de eigen leerkracht. Doordat groep 2 met juf Romanie werkt, is er 

op dat moment in de eigen klas ook meer ruimte voor groep 1. We wensen juf Romanie en de kinderen veel plezier 

toe. 

 

• Daarmee komt de ondersteuning van juffrouw Nicolle in de onderbouw te vervallen. Zij gaat op vrijdag in 

groep 5 de taak van juffrouw Romanie overnemen.  

• Ook in groep 4 is er een aanpassing, daar zal juffrouw Suzanne de gehele week in de groep zijn.  

Door deze aanpassingen is er optimale herkenbaarheid voor de kleuters. De kinderen van groep 4 en 5 worden door 

de leerkracht op de hoogte gebracht.  

 

TEVREDENHEID ENQUÊTE OUDERS 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de tevredenheid enquête. Op basis van de 

oudste leerling wordt er één mail verstuurd naar één van de ouders of verzorgers. In totaal zijn er 148 brieven 

verstuurd. De betrouwbaarheid van de uitslag is het grootste bij 107 of meer reacties. Op dit moment hebben we 26 

reacties mogen ontvangen. De vragen kunt u tot uiterlijk 21 april invullen.   

In de brief die is verstuurd staat een link. Het blijkt dat de link niet automatisch verwijst naar de site.  

Er zijn twee opties: 

1. De link kopiëren en boven in de balk van internet plakken. 

2. Met de cursor achter de link gaat staan en vervolgens een spatie maken.  

Daarna wordt de link blauw waarna je rechtstreeks naar de site gaat. 

Mogelijk moet de ctrl ingeduwd worden om het ‘handje’ zichtbaar te maken. 

 

Een hobbeltje, maar we hopen dat dit u niet weerhoudt om uw beeld van de school met ons te delen. 

De vragenlijst is kort. Aan de hand van 11 vragen meten we uw tevredenheid over het schoolklimaat, het onderwijs 

en de communicatie van de school.  Het beantwoorden van de vragen zal minder dan 5 minuten in beslag nemen.  

Mocht u vragen hebben dan hoor ik ze graag. Heeft u niets ontvangen, wilt u dan met de directie contact opnemen, 

dan kunnen we kijken wat er mis is gegaan en alsnog zorgen voor het verzenden van een link waarmee u de 

vragenlijst kunt invullen. 

 

Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medewerking! 

Martin Heeffer  
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TEVREDENHEID / SOCIALE VEILIGHEID 
In maart hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de vragenlijst m.b.t. sociale veiligheidsbeleving en tevredenheid in 

gevuld. In het onderstaande ziet u het overzicht van de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.  

De leerlingen geven aan over veel elementen tevreden te zijn. Dat is natuurlijk mooi, want dit is een directe 

waardering voor de inzet die we samen met de kinderen plegen om een veilige school te zijn. Opvallend is de score 

‘hoe graag ga je naar school’. Deze is in verhouding tot de andere scores laag. We gaan aan de kinderen vragen 

waarom dit zo is en de feed forward: waar denken jullie aan om zin in school te verhogen? We zijn benieuwd naar 

hun beelden. 

 
 

Wat is de gemiddelde sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen per groep? 

 
 

Wat doet Kievitsloop om deze scores te bereiken? Naast de vragenlijst die de kinderen hebben ingevuld, maken we 

gebruik van het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem Zien!. Daarnaast zetten we de Kanjerlessen in. Kievitsloop is 

namelijk een Kanjer gecertificeerde school. Met de leerkrachten van de groep 6, 7 en 8 en juffrouw Mieke als 

vertrouwenspersoon gaan we de opbrengsten verder bespreken en in een komende teamvergadering presenteren 

we de opbrengst daarvan aan de collega’s. Meer info kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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STUDIEDAG  
Tijdens de studiedag van 29 maart hebben we als team gesproken over de tussenopbrengsten, ook wel de M-

toetsen genoemd. De werkgroepen voor taal, lezen en rekenen hebben hun plan gepresenteerd hoe de opbrengsten 

vast te houden en waar nodig te verhogen. De didactische afspraken worden door de werkgroepen uitgewerkt en in 

de eerst volgende teamvergadering besproken. Een tweede agendaonderwerp was het inzichtelijk maken van het 

specifieke aanbod voor als kinderen extra instructie nodig hebben. Tijdens het inspectieonderzoek is duidelijk 

geworden dat we de extra instructie wel geven, maar niet eenduidig registreren. IB heeft een voorzet uitgewerkt en 

deze gaan we de komende weken uitproberen.  Op Kievitsloop werken we in drie niveaus / aanpakken: 

- Aanpak een : kinderen in deze aanpak krijgen extra instructie 

- Aanpak twee : dit is de basisinstructie waarna zij het zelfstandig gaan verwerken 

- Aanpak drie : in deze aanpak krijgen de kinderen een verkorte instructie met verdiepende activiteiten 

Verder hebben we lopende zaken besproken waaronder een proef met Klasbord. Dit is een app waarmee de 

leerkracht rechtstreeks kan communiceren met de ouders van de groep. Het gaat om een gesloten groep waarop 

een bericht, een foto of een oproep gedeeld kan worden. We willen hiermee na de meivakantie tot de 

zomervakantie gaan proefdraaien. Een volgende keer ontvangt u meer informatie over hoe deze app werkt. Daarna 

willen graag ook uw ervaringen horen, of dit een toegevoegde waarde heeft voor u en de school. 

 

MONSTERLES 
Op de PABO, de school waar ik, Fleur, op zit om juffrouw te worden, stonden deze stageweken in het teken van 

creativiteit. De bedoeling was om creatief te onderwijzen en creativiteit te onderwijzen. Ik loop stage in groep 5 bij 

juffrouw Mieke en in deze klas heb ik dat dus allebei gedaan. Ik wilde graag een les beeldende vorming geven en 

hierbij de creativiteit van de kinderen stimuleren. Over deze opdracht heb ik best wel even moeten nadenken, maar 

uiteindelijk had ik een goed idee en samen met juffrouw Mieke heb ik dit nog verder uitgewerkt! Ik heb de kinderen 

uit groep 5 een verhaaltje voorgelezen over ‘’de drie geitjes en het monster’’. De bedoeling was dat de kinderen 

goed luisterden en zich een bepaalde voorstelling van het verhaaltje zouden maken. De uiteindelijke opdracht was 

dat de kinderen het monster, op de manier waarop zij zich dit voorstelden, zouden knutselen met vliegerpapier op 

een groot gekleurd blad. Iedere leerling is meteen met deze opdracht aan de slag gegaan en wat is het resultaat 

super geworden! Er zijn 25 verschillende, fantasierijke monsters gemaakt, wat was ik trots op het resultaat!  
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PEUTERTUIN / VVE KIEVITSTUIN 
 

Kober verzorgt al geruime tijd de Peutertuin. Een belangrijke voorziening op onze school. We zien dat veel kinderen 
van de Peutertuin doorstromen naar onze school. De kinderen kennen de school al en als ze vier zijn, komen ze nog 
steeds hun vertrouwde juf van de Peutertuin tegen. Mocht u ouders kennen die mogelijk in de toekomst gebruik 
kunnen en/of willen maken van de Peutertuin dan kunnen zij contact opnemen met Esther, Manon en Annemarie. 
Ellen Stoppelenburg is de unitmanager en bereikbaar via: m 06 36 10 00 75  / e estoppelenburg@kober.nl  
 

De pedagogisch medewerkers van de Peutertuin Kievitsloop zijn Esther, 
Manon en Annemarie. De peutertuin is geopend van 08:30 tot 12:00 uur op 
dinsdagochtend en donderdagochtend. Wij werken met de methode 
Piramide.  
 
Peutertuin Kievitstuin (2-4 jaar) 
Een peuter van twee jaar wil de wereld ontdekken. Peutertuin Kievitstuin 
biedt alle ruimte en materialen die je peuter nodig heeft om zich te 
ontwikkelen. Spelenderwijs maken kinderen kennis met groepsactiviteiten, 
leren spelen met leeftijdsgenoten en ervaren ze ook het plezier. Ook spelen 
de kinderen elke dag buiten op het speelplein van de school.  
De VVE groep is geopend op maandagochtend, woensdagochtend en 
vrijdagochtend van 08:30 tot 12:00 uur. 
 
Voorschool Kievitstuin (2,5-4 jaar) 
Soms heeft een kind net iets meer ondersteuning nodig bij de 
taalontwikkeling. Dit bieden wij op de voorschool. Kinderen van 2,5 jaar met 
een verwijzing van het consultatiebureau komen in aanmerking voor vroeg- 
en voorschoolse educatie (VVE).  

 
Wij hebben een goede samenwerking met Basisschool de Kievitsloop, waardoor de kinderen spelenderwijs 
kennismaken met de basisschool en de overstap naar een basisschool makkelijker gaat. Komen de breng- en 
haaltijden u niet uit, dan zijn er mogelijkheden om uw kind eerder te kunnen brengen en later op te halen tegen een 
extra vergoeding.  
 
Nieuwsgierig !! 
Neem contact op met Ellen Stoppelenburg, unitmanager. m 06 36 10 00 75 e estoppelenburg@kober.nl 
 

                

  

mailto:estoppelenburg@kober.nl
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PAASVIERING  
 

Donderdag 13 april (Witte Donderdag) vieren we Pasen op school. Dit jaar 

houden we een viering in de eigen klas in de middag en zullen we ‘s middags 

in de klas onder andere stilstaan bij het Paasverhaal, symbolisch brood 

breken, ranja drinken en Paasliedjes zingen. Op vrijdag 14 en maandag 17 

april zijn de leerlingen vrij. Namens het team van Kbs Kievitsloop wensen we 

u alvast Fijne Paasdagen! 

 

 

MAANDREGEL 
 

 

Hand in hand is oké, slaan, schoppen, 

duwen, 

 daar doen wij niet aan mee! 
 

 

 

 
Fijne week 

Team Kievitsloop 
 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL  

http://www.kievitsloop.nl/

