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TENNIS 

De kleuters hebben de dag na de verkiezingen een heuse tennisles gehad. Ze gingen eerst met de bal 

spelen en daarna oefenden ze met een echt tennisracket. Ze hebben genoten. Met dank aan 

tennisvereniging Heksenwiel.  
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Afscheid 

Juffrouw Aggie heeft afgelopen woensdag een mooi afscheid gehad in de groep en met de ouders. Alle 

kinderen waren best verdrietig toen ze dit hoorden, maar juf Aggie en meneer Popko hadden besloten 

om er toch een groot feest van te maken. En dat Kievitsloop kinderen kunnen feesten, dat heeft juf 

Aggie geweten. Op een kleuterfiets ging ze over het plein om alle tekeningen die de kleuters hadden 

gemaakt te bewonderen. Daarna ging het feest binnen verder. Eerst met feestmuziek. Daarna een 

polonaise. De kinderen zongen uit volle borst: schatje mag ik je foto?  Juf Aggie had voor ieder kind 

een leuke foto. Daarna was het tijd voor cadeautjes uitpakken. En dat waren er superveel! Een hele 

auto vol, oftewel juf Aggie is super verwend. Ook de kinderen werden verwend met cake, chips en 

lekkers. Na schooltijd hebben we met de collega’s samen afscheid genomen. Dank je wel, juf Aggie. 

Het was een heerlijke ochtend en juf Aggie kijkt er met plezier op terug. Tevens willen we alle ouders 

die een bijdrage hebben geleverd aan deze viering van harte danken. 
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LIST 
De kinderen op Kievitsloop leren lezen volgens de LIST methodiek. Dat betekent vooral veel zelf lezen 

in boeken die je leuk vindt. Daarom hebben we op school een uitgebreide bibliotheek waar zij enkele 

keren per week boeken kunnen ruilen. Om LIST school te kunnen zijn moet er jaarlijkse een scholing 

gevolgd worden. Aanstaande vrijdag gaan juffrouw Romanie en juffrouw Sandra deze scholing volgen.  

- Juffrouw Nicole is daarom vrijdag in de groep 5. 

- Er is vervanging aangevraagd voor groep 6. Deze is helaas niet beschikbaar.  

Daarom worden de kinderen verdeeld over de groepen 5-7-8.  

10 minutengesprekken 

Tijdens de informatieavond hebben we aangegeven op korte termijn de 10-minutengesprekken te 

plannen voor de ouders en verzorgers van groep 1-2A. De gesprekken staan gepland op 3 en 6 april. 

We werken deze keer met een intekenlijst. U kunt dan zelf het meest geschikte moment uitkiezen. De 

intekenlijst ligt vanaf maandagochtend klaar in de aula van de school.  

OP DINSDAG 

Meneer Popko is op dinsdag gedetacheerd aan Avans PABO. Een lange tijd heeft juffrouw Carlijn  de 

invulling van deze dag gedaan. Zij is één dag minder gaan werken. Daardoor is zij niet meer 

beschikbaar voor onze school. De afgelopen week hebben we overleg gehad met Leswerk, de 

organisatie die de vervanging voor de scholen regelt, om weer één vast persoon te krijgen voor onze 

school. Nicoliene Dorst heeft afgelopen dinsdag de eerste keer in de groep vervangen. Zij heeft 

aangegeven dit tot het einde van het school te willen doen. Een volgende keer stelt zij zich in de 

nieuwsbrief zich voor. 

 

Iedere maand stellen we een schoolregel centraal, deze maand is dat: 

 

Kun je het even niet 

alleen, dan zijn er 
anderen om je heen.  
 

Fijne week 
Team Kievitsloop 
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