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VOETBAL 

Wat een feest! Voor de tweede keer kunnen de leerlingen uit groep 6 en groep 5 een sportief feest vieren. Op 22 

maart werden ze beide waterpolokampioen. Gisteren werd groep 6 voetbalkampioen en groep 5 werd 3e! Wat een 

toppers! Super goed gedaan. Graag willen wij ook de ouders in het zonnetje zetten: wat een enthousiaste 

supporters, wat een betrokkenheid én wat een gezelligheid! 
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CITO GROEP 8 
Volgende week start de afname van de Centrale Eindtoets voor groep 8. Het is altijd spannend zo’n toets. Komt de 

score overeen met het schooladvies? Maar ook voor de school is het spannend, want het resultaat van de groep 

bepaald de waardering van de Onderwijs Inspectie voor de school. We wensen de kinderen heel veel succes! 

 

TEVREDENHEIDSVRAGENLIJST 
Op dit moment hebben we 39 reacties mogen ontvangen op de tevredenheidsvragenlijst. Enkele ouders hebben 

gemaild in verband met de toegangslink. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan stuur ik deze graag opnieuw. 

Stuur een mail naar martin.heeffer@inos.nl. We hebben minimaal 71 reacties nog om een redelijk betrouwbaar 

beeld te krijgen van uw mening. U kunt tot en met 21 april de vragenlijst beantwoorden. Alvast dank voor het 

invullen van uw reactie.  

 

GROEP 1-2 
De eerste week van de ondersteuning in groep 1-2 heeft plaatsgevonden. De kinderen en juffrouw Romanie hebben 

hun intrek genomen in het extra kleuterlokaal. Ze zijn samen direct aan de slag gegaan met bloemen maken die de 

ramen versieren en ze hebben de letter ‘f’ en ‘m’ met elkaar besproken. Het was ook weer even wennen in de 

‘gewone’ groep. Opeens lijkt die heel leeg, maar nu is er alle ruimte om te spelen in de bouwhoek, huishoek en op 

de matten. Top! De extra 10-minutengesprekken voor de ouders en verzorgers van groep 1-2A zijn goed ontvangen. 

Inmiddels zijn de gegevens en afspraken verwerkt. Ook juffrouw Sabrina en Sandra hebben de gesprekken positief 

en waardevol ervaren. Deels om elkaar beter te leren kennen en om de vragen die al liepen samen te updaten.  

Als team zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, onder andere de groepsindeling. Na de 

zomervakantie starten de onderbouwgroepen met 22 leerlingen en groeien door tot 24 rond december. Maar hoe 

het daarna verloopt, weten we niet omdat er geen aanmelding van jongere broertjes en zusjes zijn opgenomen in de 

leerling administratie. Daarom vragen we ouders de broertjes en zusjes in te schrijven. Dit kan door het 

aanmeldingsformulier in te vullen en af te geven bij de directie of leerkracht van de klas. Mocht u nog niet zijn 

benaderd, wilt u dan een inschrijfformulier ophalen bij de directie? We hebben de inschrijvingen nodig voor de 

planning, maar ook om indien nodig geld te reserveren voor extra ondersteuning. Alvast dank voor uw medewerking. 
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OPEN DAG 18 MEI 
Op 18 mei houden Kievitsloop en De Driezwing in samenwerking met Kober 

een open dag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Alle toekomstige ouders zijn van 

harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. We doen dat 

bewust onder schooltijd, zodat de ouders de school in bedrijf zien. De ouders 

van de ouderraad verzorgen een eerste ontvangst. De directie heeft een 

informatietafel. Leerlingen zullen een rol krijgen bij de rondleidingen door de 

school en Peutertuin. Zo willen we iedereen de kans geven kennis te komen 

maken met Kievitsloop.  

Om iedereen te informeren dat wij een open dag organiseren hebben we uw 

hulp nodig. We gaan een poster laten drukken en willen u vragen om deze op 

te hangen. Als u de poster heeft hangen, stuur een foto dan plaatsen we die 

in de memo. Mocht u ouders weten die mogelijk interesse hebben in onze 

school, is het fijn als u ze op de open dag attendeert.  

We zijn aan het kijken naar een inloopmoment voor de huidige ouders. Hierover komt later meer informatie.  

 

WATERPOLO GROEP 7-8 
Op woensdag 29 maart werd het waterpolotoernooi gehouden voor de groepen 7-8. Het begon om half zes ‘s avonds 

tot acht uur (20:00) ’s avonds. Er waren twee teams van onze school, het meisjes team kievitsloop 1 en het jongens 

team kievitsloop 2. Je moest als eerst je aanmelden dat je er bent daarna moesten we ons aankleden. Dan gingen we 

naar ons team bij de verzamelplek. Toen moesten we wachten tot dat iedereen er is. En daarna konden we spelen. 

Het jongens team bestond uit: Casper de Kort, Tjibbe van der Meer, Maks Boot, Jan Korebrits, Jim Bruggeman. Het 

meisjes team bestond uit: Merel Verhees , Lena Pontus, , Merel Du Hen ,Parel Plompen, Sophie Ferkranus , Tess 

Bosman, Danique Nooyen, Iza Van Driel. De jongens hebben de laatste wedstrijd  5-0 gewonnen dat was nog een 

laatste klapper! Er waren 5 wedstrijden, helaas hebben beide teams verloren. Het publiek heeft goed aangemoedigd. 

Het was een mooi team spel, we hebben ervan genoten! Het was super leuk! 

 

     

 
SPONSORLOOP 2017 
Afgelopen maandag is er flink gerend voor het goede doel van de vastenactie. De totale opbrengst van de school is   

€ 2015. Een bedrag om trots op te zijn! Volgende week een verslagje van de leerlingen en enkele foto’s van de 

sponsorloop. 
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SAMEN BETER LEZEN 
Net als in december willen wij graag uw aandacht vragen voor het project “Samen beter lezen”, een project ter 

verbetering van de leesvaardigheid. Tijdens de vorige periode waren er veel kinderen die hieraan meegedaan 

hebben en dit was duidelijk merkbaar aan de resultaten van het AVI-lezen. Dus wij hopen ook dat er ook in de 

meivakantie weer veel kinderen meedoen. Volgende week dinsdag krijgen de kinderen van groep 3, 4 en 5 weer een 

brief mee met alle informatie over dit project. Via het deelnemersformulier kunnen de kinderen zich samen met hun 

ouders hiervoor opgeven.  Het is leuk als jullie meedoen. Alvast veel leesplezier! 

 

MAANDREGEL 
 

Hand in hand is oké, slaan, 

schoppen, duwen, daar doen 

wij niet aan mee!  
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

HET TEAM KIEVITSLOOP  
WENST U FIJNE PAASDAGEN 
 
 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL  
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