
MEMO Kbs Kievitsloop 2016-2017 
 

                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KONINGSSPELEN 2017 
Alle ouders, opa’s en oma’s namens de commissie en alle kinderen super bedankt! Het waren wederom mooie 

Koningsspelen. 
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EINDTOETS GROEP 8 
Deze week is het een spannende week voor groep 8. Op radio en TV was er veel aandacht voor. De centrale 

eindtoets wordt afgenomen op alle basisscholen in Nederland. Sssstt. Ze zijn keihard aan het werk. 

 

 

 

VOLGEND SCHOOLJAAR 
In de vorige memo benoemde ik dat we de voorbereidingen aan het treffen zijn voor het nieuwe schooljaar. Met de 

oudergeleding van de MR en de leerkrachten van Kievitsloop is een eerste Benoemingsadviescommissie (BAC) 

gevormd i.v.m. het opstellen van een profiel voor een nieuwe directeur voor Kbs Kievitsloop. Het profiel ligt nu voor 

bij het team en de bedoeling is dat deze op 9 mei wordt vastgesteld tijdens de MR-vergadering in het bijzijn van 

Nicole van Son (College van Bestuur INOS). De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 22 mei. 

Met betrekking tot de personele verdeling kan ik volgende melden: 

- Er zijn twee collega’s benoemd van andere INOS-scholen. Het betreft een collega die gaat werken in de 

onderbouw en een collega die gaat werken in de bovenbouw. De namen kunnen nog niet gedeeld worden, 

omdat op de betreffende scholen de ouders nog niet zijn geïnformeerd. Wel heb ik met hen inmiddels een 

tweede gesprek gevoerd en gaan zij na de meivakantie contact leggen met de collega’s. ook zullen zij 

aansluiten tijdens de studiedag in de ‘juni-week’.  

- Op diverse scholen zijn nog vacatures. Doordat er meer mensen met vervroegd pensioen zijn gegaan, 

kunnen er weer enkele tijdelijke uitbreidingen worden gegeven. Alle scholen die nog vacatureruimte 

hebben, moeten die melden. Ook Kievitsloop heeft haar vacatureruimte gemeld. Tot en met vrijdag kunnen 

de collega’s binnen INOS daar op reageren. Inmiddels hebben we vier reacties binnen en zullen deze week 

en de week na de meivakantie de gesprekken plaatsvinden. Zodra de invulling rond is, melden we dat in de 

memo. De verwachting is dat het in de week van 24 mei het afgerond wordt. Ook deze collega’s zullen 

deelnemen aan de studiedag in de ‘juni-week’. 
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TEVREDENHEIDSVRAGENLIJST 
De afgelopen week heeft u meerdere mailtjes ontvangen in verband met de tevredenheidsvragenlijst. U kunt tot en 

met vandaag reageren. We hopen op een hoog percentage reacties. Mocht u de link niet hebben ontvangen, dan 

stuur ik deze graag opnieuw. Stuur een mail naar martin.heeffer@inos.nl. We hebben minimaal 71 reacties nodig om 

een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen. Alvast dank voor het invullen van uw reactie.  
 

OPEN DAG 18 MEI 
Zoals vorige week gemeld organiseren we op 18 mei 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. De posters zijn verdeeld. We hopen op uw medewerking door de poster op te 

hangen voor uw raam, zodat deze goed zichtbaar is vanaf de straat en de aandacht trekt. 

Als u de poster heeft opgehangen, stuur een foto naar martin.heeffer@inos.nl dan 

plaatsen we die in de memo! 

 

KINDER KWALITEITENSPEL 

Met juf Sandra deden we een spel voor kanjer het spel heet: kwaliteiten-spel. 

De juffrouw zei dat we allemaal in een kring moesten zitten (zonder stoel).Toen vertelde ze ons dat we een spelletje 

gingen doen. In het kleine doosje zaten kaartjes, waar op stond: ik heb, ik ben, ik kan. 

En op de andere kant stonden positieve woordjes zoals: fantasie, grenzen stellen, knuffelen, kracht, humor, ideeën, 

oplossingen bedenken, argumenten geven, eerlijk, nieuwsgierig, snel, en dat soort dingen. Toen vroeg de juf aan 

Ruby of ze een zwart mandje wilde pakken, om de kaartjes erin te doen. Daarna gingen we om de beurt een kaartje 

pakken en hem aan iemand geven waarbij je vindt dat die ene persoon zich zo gedraagt. En dat vond iedereen leuk. 

Geschreven door Veerle & Ruby (groep 6) 

 

 
 

 

mailto:martin.heeffer@inos.nl
mailto:martin.heeffer@inos.nl
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GROEP 7 BEZOEKT VERZORGINGSHUIS RAFFY 

Ieder jaar bezoekt Kbs Kievitsloop met groep 7 woon- en zorgcentrum Raffy, in het kader van de adoptie van het 

monument in de tuin van Raffy. Zo ook op woensdagochtend 12 april jl., op de fiets, begeleidt door de leerkracht 

Ernst Breuer, ouders en een stagiaire. Dit keer is ook Laurie Faro, onderzoekster van de Universiteit van Tilburg 

aanwezig. Zij onderzoekt in opdracht van de 4-5 Mei Stichting, hoe kinderen herdenken en welke symbolen en 

rituelen daarbij worden gebruikt. Zij volgt groep 7 tot en met de herdenking op 15 augustus, zowel in de klas als 

daarbuiten. 

We worden welkom geheten door mevr. Magda 

Wallenberg, voorzitter van stichting Arjati en werkzaam 

op Raffy. Aan de hand van een korte film wordt de 

relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië uitgelegd.  

In de lessen op school is ruim aandacht besteed aan dit 

onderdeel van onze Nederlandse geschiedenis, door de 

leerkracht van groep 7, Ernst Breuer (bestuurslid van 

stichting Arjati). Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 

het stripboek  ‘De terugkeer’. De kinderen bezoeken het 

monument, waar uitleg wordt gegeven. 

   

Waarom een monument, wat is de symboliek van de 

figuren. De kinderen luisteren aandachtig naar de uitleg. 

Ook de meegekomen ouders beluisteren de informatie.  

Als we weer naar binnengaan, is er ranja voor de kinderen 

en thee of koffie voor de volwassenen. Inmiddels zijn ook 

de vrijwilligers van Arjati gearriveerd, bewoners en 

anderen die geïnterviewd gaan worden. Een aantal 

kinderen gaat de bewoners in hun eigen appartement 

interviewen.  Op school hebben de kinderen de vragen 

bedacht en uitgetypt.  
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De kinderen worden in tweetallen gekoppeld aan de mensen en zoeken een plaatsje om hun interviews af te nemen. 

De kinderen nemen hun taak serieus en dat levert mooie foto’s op. Na afloop worden de mensen bedankt en sluiten 

we de dag af met een lekkere snack, een Indisch pasteitje.       

De kinderen werken op school de interviews verder uit en deze worden ieder jaar weer tijdens de herdenking op 15 

augustus gebruikt. Een aantal kinderen geven dan uitleg over de lessen die ze op school hebben gevolgd en over de 

interviews. Verder zijn de kinderen ook actief voor-, tijdens- en na de herdenking op 15 augustus.  Ieder jaar weer is 

er veel belangstelling voor.  

      

Een gastspreker, Bert Oudenhoven (vrijwilliger van Arjati) komt ook nog in de klas als ervaringsdeskundige zijn 

levensverhaal vertellen over zijn tijd in Nederland-Indië en daarna. Daarvoor neemt hij altijd wat voorwerpen mee 

en laat aan de hand van de website www.snsds.nl   allerlei interessante zaken zien. We kijken weer terug op een 

leuke en leerzame ochtend op Raffy.  

We bedanken Magda Wallenburg, haar nichtje Anne, de mensen die de kinderen hebben begeleid en natuurlijk de 

mensen die we hebben mogen interviewen. Voor verdere informatie kunt u een mail sturen naar:   

e.breuer@arjati.nl 

   

   

  

http://www.snsds.nl/
mailto:e.breuer@arjati.nl
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VERKEESHULP GEZOCHT 

Op vrijdagochtend 12 mei houden we het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 8. 

Ouders, maar ook opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden om daarbij te assisteren. 

Opgeven kan bij meneer Ernst: ernst. breuer@inos.nl later volgt informatie over op welke 

plaats u kunt posten.  

 

PAASHAAS IN DE PEUTERTUIN 
De paashaas is op bezoek geweest in de Peutertuin.  

Een ei is geen ei, twee ei is een paasei. En iedereen kreeg een paasei! Lekker! 

 

   
 

SPONSORLOOP 2017 
Het eindbedrag dat we hebben opgehaald voor de Vastenactie is: € 2015,-.  Super goed gedaan! Dank mede namens 

de commissie Vastenactie 2017. In het onderstaande een verslagje van Casper de Kort en Sophie uit groep 7 over de 

sponsorloop. 

We kregen les over waar het geld naar toe gaat dit jaar. We kregen les van mevrouw Annie. 

Het geld gaat dit jaar naar El Salvador. Daar is in elke wijk een bende de baas er is veel geweld en de kinderen 

kunnen niet veilig buiten spelen. Gelukkig is er in de wijk waar wij les over gehad hebben waar een opvang is 

voor kinderen na school. Daar leren ze met anderen om te gaan en spelen. 

Een zuster die daar helpt is naar de baas van de bende geweest en heeft regels afgesproken dat de bende 

hier niet mag komen. Want de kinderen moeten veilig kunnen spelen. 

Maar het jammere is dat zo’n huis allen in de hoofdstad van El Salvador is. 

Van het geld wordt dus een moestuin gemaakt dan leren ze het en kunnen ze het achter in de tuin maken 

voor meer eten. Want ze hebben het niet alleen erg dat ze binnen moeten blijven ze zijn ook nog eens arm. 10 

april was het zo ver we gingen rennen. We hadden met de klas 237,00 euro opgehaald. 

en veel rondjes. (Casper de Kort) 

 

mailto:ernst.breuer@inos.nl
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We kregen eerst te horen over de sponsorloop. Toen leerden we waar El Salvador lag en wat er aan de hand 

is. Daarna kwam juffrouw Annie vertellen over een meisje uit El Salvador (Gladys) en ze vertelde wat we 

zouden doen als we geld inzamelen door de sponsorloop te hardlopen. We zouden met het geld moestuintjes 

kopen en de kinderen leren hoe ze moestuintjes planten. Vervolgens zouden ze dat aan hun ouders kunnen 

leren om zelf groenten te kweken en opeten. Het geld zamelen we ook in voor speeltoestellen van 

gerecyclede autobanden en plastic. Er is in El Salvador één groot huis voor kinderen die kunnen daar leren, 

eten en spelen. Dat kan niet overal, omdat er bendes zijn dat zijn mensen die vuurwapen-gevechten houden 

of teksten op muren schilderen bijvoorbeeld. Er was één zuster en die liep uit zichzelf naar de baas van die 

bende toe en ze zei tegen hem: ‘Wij hebben een schutting en binnen die schutting zijn de kinderen vrij jullie 

mogen daar niet komen’. Iedereen was haar erg dankbaar. Toen we klaar waren met de uitleg kregen we 

allemaal een formulier daarmee zouden we langs de deuren gaan en dan moest die persoon zijn/haar naam 

invullen daarna zijn/haar adres en daarachter het bedrag dat hij/zij wilde geven.  

Die vrijdag 07-04-17 leverden we het formulier in. De maandag erna 10-04-17 hielden we de sponsorloop. 

Iedereen had goed zijn/haar best gedaan en in totaal hebben we erg veel geld opgehaald met alle groepen! 

(Sophie Ferkranus) 

 

INOSWEB 
Eerder dit schooljaar hebben alle leerlingen een flyer meegekregen over INOSweb. Hiermee kunnen kinderen ook 

thuis op de computer werken binnen hun account van school. In INOSweb staat een link naar basispoort. Op school 

kunnen de kinderen in deze omgeving vanaf groep 3 werken aan Ambrasoft en aan de computersoftware van 

verschillende methoden. De programma's van de methoden kunnen helaas niet thuis gebruikt worden, dit biedt de 

uitgever niet aan. Ambrasoft kan wel thuis gebruikt worden!  

Deze link kan pas worden geactiveerd, wanneer er een privé e-mailadres ingevoerd is. Dit kan uw e-mailadres zijn 

dat u heeft doorgegeven aan de school. Kbs Kievitsloop wil deze module graag openstellen. In het kader van de 

privacy willen we geen e-mailadressen invoeren zonder uw toestemming.  Wanneer u wilt dat uw kind ook thuis 

toegang heeft tot de leerzame spellen binnen Ambrasoft, kunt u dat doorgeven voor 20 mei aan 

sandra.vleugels@inos.nl. Graag met de naam van de leerling en het mailadres dat daarvoor gebruikt kan worden. 

heeft u hierover vragen dan horen wij die graag. 

  

mailto:sandra.vleugels@inos.nl
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SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEP 3-4 
Gisteren (19 april 2017) was het ook zover voor de groepen 3 en 4: het schoolvoetbaltoernooi van de Haagse 

Beemden. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en hebben we het droog gehouden. De kinderen kwamen 

vol enthousiasme aan en hadden behoorlijk wat support meegenomen. Dankzij de hulp van 2 vader uit groep 3 en 2 

vaders uit groep 4 hebben de kinderen een goede begeleiding en coaching tijdens de wedstrijden gehad. De 

kinderen hebben ervan genoten. Helaas kwamen beide groepen niet verder dan de poule fase. Het enthousiasme 

van de kinderen werkte aanstekelijk en voor ons zijn ze allemaal kampioenen! We zijn super trots op de kinderen! De 

coaches: nogmaals bedankt voor de steun en begeleiding van de teams! 

 

  

 

HAAGSE BEEMDEN LOOP 

De Decathlon Haagse Beemden Loop is de Decathlon Haagse Beemden Loop niet zonder de Kidsrun (voorheen 

Familieloop), hèt sluitstuk van de dag. De Kidsrun is vooral bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Zij 

kunnen naar keuze 1, 2 of 3 ronden van 1300 meter hardlopen. Gezellig met het gezin of andere sportieve 

familieleden, in schoolverband of via een (sport)vereniging. 

Dit jaar gaan we ook een klein stukje van het parcours als hindernisbaan inrichten! Zo kunnen de kleine waaghalzen 

lekker klimmen en klauteren. Dit stukje met hindernissen is niet verplicht, dus kids (of ouders) die liever niet willen 

of durven, kunnen er gewoon langs rennen! Wat blijft is de optie om de ronde 1, 2 of 3 keer te rennen. We zijn op dit 

moment nog bezig met de inrichting van het parcours en waar we welke hindernissen neerzetten. Zodra we dit 

weten, laten we dat uiteraard weten. Voorafgaand aan de start zal er ook dit jaar weer een professionele warming-

up worden verzorgd. De warming-up is geheel op de kinderen gericht, maar natuurlijk mogen ook de volwassenen 

lekker meedoen. Op het evenemententerrein kunnen de kinderen zich gedurende de hele middag (laten) vermaken 

met verschillende activiteiten. Ze kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken en zich uitleven op diverse 

speelattracties. Kortom, er zijn voldoende ingrediënten voor een leuke dag aanwezig en kinderen hoeven zich niet te 

vervelen als papa of mama zelf aan het hardlopen is. 

Je kunt je nu al inschrijven via de website van Decathlon Haagse Beemden Loop. Inschrijven op de dag zelf kan ook 

nog. Het is leuk als kinderen samen met hun klasgenootjes rennen. Ouders of begeleiders van de leerlingen kunnen 

van tevoren onderling afspreken waar ze elkaar treffen op het terrein van BSV Boeimeer. Wil je als ouder deelnemen 

http://www.haagsebeemdenloop.nl/inschrijven/
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aan de Kidsrun, maar ook nog een andere prestatie neerzetten? Aarzel dan niet en schrijf je ook in voor een van de 

overige onderdelen. 

 

MAANDREGEL 

 

Hand in hand is oké, slaan, 

schoppen, duwen, daar doen 

wij niet aan mee!  
   

 

 

TEAM KIEVITSLOOP WENST U  

EEN FIJNE MEIVAKANTIE TOE 
Op 8 mei beginnen we weer. 

 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL  

http://www.kievitsloop.nl/

