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Kbs Kievitsloop volop in actie voor KWF! 

Nadat op 7 mei de Kinderraad het startsein had gegeven voor de actieweek voor KWF ging het hard en gonsde 

de school van activiteiten die te maken hadden met het KWF. In de aula stond een grote verzamelpot waar de 

statiegeld bonnetjes konden worden ingeleverd en mevrouw Adrienne Verboom, al 42 jaar vrijwilliger van het 

KWF kwam in alle groepen iets vertellen over haar werk en ook de noodzaak ervan. Belangrijkste boodschap: er 

is heel veel geld nodig voor onderzoek, roken is bijzonder ongezond en insmeren met zonnebrand is een must. 

Terwijl de statiegeldbonnetjes binnen druppelden, werden de sponsorlijsten ingevuld. Wat een enthousiasme en 

wat kwam er veel geld binnen!  

Op dinsdag 15 mei was onze sponsorloop. Steeds liepen er twee groepen die door twee andere groepen werden 

aangemoedigd. Gelukkig hadden we prachtig weer! Elk rondje is 200 meter lang en iedereen had een 

stempelkaart gekregen. Vier ouders hadden het erg druk met stempelen, want er werd heel veel en heel hard 

gelopen. Iedereen was fanatiek. De kopjes waren rood en verhit. Gelukkig stond er water en ranja klaar en daar 

kon je zo vaak van pakken als je wilde. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60cPZleTaAhXLZVAKHR-aD2YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/10/10/collecteweek-voor-het-kwf-kankerfonds-goed-voor-ruim-25-000-euro/&psig=AOvVaw1V8ZPXADg17pb5cHr61aBO&ust=1525252283115546
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Ondertussen werd er al druk geld geteld in de directiekamer. Er moest zelfs een extra koektrommel gezocht 

worden om al dat geld in te doen.  

Op vrijdag de 18e werd het bedrag officieel bekend gemaakt door de Kinderraad en werd er een cheque 

overhandigd aan mevrouw Adrienne Verboom. We hebben samen het fantastische bedrag van €2418,34 

opgehaald! Een hele prestatie en we zijn trots op alle kinderen die hebben meegelopen. Maar ook op alle ouders 

en opa’s en oma’s die de kinderen gesponsord hebben. Hartelijk bedankt! 

          

 

Groep 7 tweede bij schoolvoetbaltoernooi van de Gunners 

Op 4 april was het voetbaltoernooi voor groep 7 en 8 bij The Gunners. Helaas begon het toen heel hard te 

onweren en te hagelen, dus moesten de wedstrijden worden afgelast. Woensdag 16 mei werd het toernooi, bij 

stralend weer, afgespeeld. Voor groep 8 werd het een teleurstelling. Hun 

tegenstander had zich op het laatste moment afgemeld, waardoor ze wel de 

wedstrijd wonnen maar te weinig punten hadden voor een finale plaats.  

Het team van groep 7 was niet meer compleet, maar werd gelukkig aangevuld 

door Sen, Eva, Casper en Maks van groep 8. Zo ontstond een supersterk team 

dat in de finale terecht kwam! De tegenstander was echter net iets te sterk 

voor ons en we verloren de wedstrijd met 0-1 en werden we tweede van het 

toernooi. Een topprestatie en welverdiend, want de jongens en meisjes hebben 

er hard voor gewerkt. Sandy-Marie mocht de beker in ontvangst nemen.  Je kunt wel zeggen dat Kbs Kievitsloop 

een heel sportieve school is met weer een sportprijs. 
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Meneer René beste conciërge, stemt u ook? 

Onze conciërge René de Graaf is genomineerd voor "beste conciërge van het jaar."  

We willen natuurlijk met zijn allen dat hij gaat winnen!!! Want meneer René staat altijd 

voor ons klaar, weet alles te vinden, zorgt ervoor dat de leerkrachten niets vergeten, 

zorgt voor de gezellige aankleding van de school, kopieert van alles voor ons, heeft 

een goed gevoel voor humor en zorgt er gewoon voor dat alles goed reilt en zeilt op 

school. Voor ons is hij onmisbaar! Wat zou het leuk zijn als heel Nederland weet dat hij 

de leukste en de beste conciërges is van het land. 

 

Wilt u via onderstaande link uw stem uitbrengen? Dat kan nog maar even: U kunt 

stemmen tot 24 mei tot 12.00 uur. 

https://www.bndestem.nl/redactie/2018/onderwijsgala/stemmen_concierge.html  

 

Samen beter lezen  

Vrijdag 19 mei hebben de groepen 3 en 4 het project Samen Beter Lezen afgesloten. Een flink aantal enthousiaste 

lezers hebben een certificaat en een klein presentje ontvangen. Samen Beter Lezen is een oefenproject voor 

thuis (in samenwerking met school) om de leesvaardigheid van de kinderen te verbeteren. Dit project wordt 

opgestart om kinderen ook tijdens de vakantie te laten lezen. Dit om te voorkomen dat de leesvaardigheid van 

de kinderen in de vakantie terugloopt.  

Lezen is immers één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen leren op school, omdat bij veel vakken 
teksten een belangrijke rol spelen. Kinderen die veel lezen:  

* kennen vier keer zoveel woorden als kinderen die weinig lezen  
* hebben meer inzicht in de opbouw van teksten  
* hebben meer kennis van de wereld  

We zijn trots op al onze leeskanjers! Of je nu aan het project deel hebt genomen of niet. Het gaat erom dat 
kinderen ook thuis regelmatig lezen.  

                 

https://www.bndestem.nl/redactie/2018/onderwijsgala/stemmen_concierge.html
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Inloop op donderdag 7 juni 

Bij dezen nodigen we u weer uit om een kijkje in de klas van uw kind(eren) te komen nemen. Dit is alweer het 

derde inloop moment van dit schooljaar. U bent van harte welkom op donderdag 7 juni tussen 15.00 en 15.30 uur. 

Uw kind kan dan zijn of haar schriften laten zien en vertellen waar hij of zij in de klas aan werkt. 
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