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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de oudervereniging K.B.S. Kievitsloop. In dit 
verslag krijgt u een overzicht van de mooie activiteiten die wij dit jaar weer konden 
organiseren dankzij uw bijdrage en de inzet van vele ouders, leerkrachten en andere 
vrijwilligers.  
 
Dit zal mijn laatste voorwoord zijn voor de ouderraad omdat ik dit jaar het stokje over 
zal dragen aan de volgende voorzitter. Ik heb het de afgelopen 4 jaar als voorzitter en 1 
jaar als flex lid ontzettend naar mijn zin gehad en ben regelmatig positief verwonderd 
door de inzet van alles en iedereen! Ik blijf dan ook graag ondersteunen tijdens 
activiteiten, maar kan helaas door werk en andere verplichtingen niet meer in de 
ouderraad zelf deelnemen. 
 
Het afgelopen jaar was een jaar met nieuwe leden, nieuwe leerkrachten en een nieuwe 
richting. Zo’n jaar kenmerkt zich door extra inzet die door iedereen nodig is omdat 
zaken weer nieuw vorm gegeven moeten wordt. Door goed onderling overleg en 
samenwerking zijn alle activiteiten ook dit jaar weer prima georganiseerd! Het deed de 
kinderen, de school en ons als OR erg goed om te zien hoeveel trotse kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s aanwezig waren bij de alle evenementen en natuurlijk de Ouderborrel.  
 
In het jaarverslag vindt u zowel stukjes geschreven door de kinderen, de leraren en ook 
de commissieleden, zodat we verschillende invalshoeken kunnen laten zien. Mooi om te 
lezen hoe iedereen, en dan met name de kinderen, genieten van alles wat we kunnen 
doen.  
 
Heeft u ideeën of wilt u graag ondersteunen bij activiteiten, dan horen wij dat heel erg 
graag van u! Extra handjes zijn altijd van harte welkom. Tijdens activiteiten zijn we 
herkenbaar aan de roze polo’s, maar schroom ook niet om ons op het schoolplein aan te 
spreken!  
 
Ook is een financieel overzicht toegevoegd, zodat u inzicht krijgt in waar uw 
ouderbijdrage aan besteed is, alsook een begroting voor het komende schooljaar. Mede 
dankzij de verhoging van de ouderbijdrage vorig jaar draaien we weer een prima 
resultaat! Hierdoor kunnen we voor alle activiteiten alles blijven regelen. 
 
Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of in welke rol 
dan ook, heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar! Wij nodigen u van harte uit op de 
algemene ledenvergadering op 20 september om 19:15 uur op school. Naast dit verslag 
houden wij u het gehele jaar via de memo op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Daniel van Hooije 
 
Voorzitter oudervereniging K.B.S. Kievitsloop 



Kinderboekenweek 
Op  woensdag  4  oktober  ging  de  Kinderboekenweek  weer  van  start  en  hoe! De  
leerkrachten van de Kievitsloop  opende  de  Kinderboekenweek  door  verkleed  naar  
school  te  komen  en  hun  lievelingsboek  mee  te nemen.  Uiteraard  mochten  de  
kinderen  ook  verkleed  naar  school komen. 
 
De  Kinderboekenweek  werd geopend door  op  het  liedje  ”Gruwelijk  eng”  van  
Kinderen  voor  Kinderen  te  dansen en het voordragen van een gedicht. 
 

 
 
 

  



Sinterklaas 
Nou, we hebben het geweten hoor! 
Sinterklaas is met zijn Pieten alweer in 
het land. Gelukkig maar, want het leek 
toch weer even mis te gaan. Op 
Kievitsloop hebben we natuurlijk ook 
heel erg uitgekeken naar zijn komst en 
om Sinterklaas te verwelkomen hebben 
we in heel de school geknutseld. En niet 
zo maar in de eigen klas....  
 
Nee, de grote kinderen gingen de 
kleinere kinderen helpen. Wat bleek? 
Die samenwerking verliep heel erg 
goed. Alle kinderen, groot en klein, 
deden vreselijk hun best en hebben 
elkaar geholpen. Dat is dan ook wel te 
zien in alle klassen en op alle ramen van 
de school. Dat ziet er alweer heel 
gezellig uit.  
 
De hulppietjes van groep 1/2 en groep 3 hebben ook nog pepernoten 
gebakken en die waren super lekker. Het rook heerlijk door heel de 
school. De juffen en meneren mochten er ook een paar proeven, 
mmmmmm. Dat mogen ze nog wel eens vaker doen! Ondertussen zijn er 
ook alweer Pieten in de school geweest. Ze hebben niet alleen lekkere 
mandarijnen, maar ook een brief van de Sint achter gelaten. Sint heeft 
namelijk een probleem met de hoofd Piet. Die doet ineens zo raar. Piet 
loopt heel de tijd te dromen, tekent overal hartjes op, slaakt steeds diepe 
zuchten. Sinterklaas maakt zich vreselijke zorgen. Wat is er toch met Piet 
aan de hand? Hopelijk kan Sint er met behulp van de kinderen achter 
komen, want als je die brief zo leest, ga je jezelf toch afvragen of het wel 
goed komt op 5 december bij ons op school. Je weet maar nooit..... 

 

 
 

 
 

 
  



Kerstviering 
Ik vond het super leuk. Maar ik had wel vreselijke honger, 
maar ik vond het eten wel lekker. Het circuit vond ik ook erg 
leuk. 
Groetjes Louise (groep 4) 
 
 
Ik vond het super leuk! De spelletjes waren erg leuk en het 
eten was super lekker. Het was ook mooi. Iedereen was mooi 
en netjes gekleed. Het liedje op het schoolplein zingen was 
ook heel leuk. Ook de juffen en de meesters waren ook 
grappig en netjes. 
Groetjes Rosalie (groep 4) 
 

 
 
 
Ik vond het allemaal heel leuk, binnen en 
buiten zo leuk en het zingen vond ik het leukst. 
Groetjes Jayven (groep 4) 
 
 
 
 
Net voor de kerstviering hadden we een 
kerstviering. Met alleen maar leuke dingen. 
Eerst gingen we op 
het grote plein 
liedjes zingen. We 
zongen; In de 
arrenslee, Jingle 
Bells, en Koetjes in 
het stalletje, 
daarna hadden we 
kerstontbijt. Toen 

hadden we teveel gegeten en daarna gingen we circuit doen, 
alle groepen gingen door elkaar. 
 
Groetjes Fedde en Lindsey (groep 5) 

  



Carnaval 
Ook dit jaar deden we weer uitgebreid mee aan het Carnavals festijn.  
 

 
 

  



Schoolreis 
 
De schoolreis ging dit jaar naar Duinrel. 
 
We zijn naar Dunerel geweest ik vond het heel leuk!!! Ik wil er wel nog eens naar toe. Ik 
vond de falcon het engst. Ik vond de splach heel grappig en het leukst de waterspin !!!!! 
Ik wil er nog een naar toe!!! 
Sara groep 4 
 
We zijn naar Duinrel geweest en het was superleuk en ik vond de falcon het leukst alleen 
vond ik het wel jammer dat we niet zonder overkapping mochten, maar het was alsnog 
leuk. 
Femke groep 4  
 

 
Tekeningen van: Femke, Sara en Finn (groep 4) 
 
Duinrell  schoolreis  donderdag  12  april   
 
We  gingen  met  de  bussen  naar  Duinrell.  Toen  we  daar  waren  moesten  we  even  
wachten.   
 
We  gingen  daarna  het  park  in. Jelle  en  Jesse  waren  helemaal  nat  van  de  splash. 
Aan  het  einde  van  de dag  kregen  we  allemaal  een  ijsje.   
 



Toen  gingen  we  de  bussen  in. We  zaten  nog  maar  net  in  de  bus  en  toen  ging  het 
mis. Bovenin, achterin aan  de  zijkant  was  het  raam  beschadigt. De  buschauffeur  had  
tegen een boom gereden. 
 
Toen  belden  we  een  andere  bus  uit  Breda. Dus  moesten  we  buiten  heel  lang  
wachten. Toen  kwam  de  bus  uit  Breda. We  konden  naar  huis. Alle  ouders  stonden  
daar te wachten. Wij  verstopten  een  beetje onder. Toen  stapten  we  uit  en  konden  
naar  huis. 
 
Dit  was  het  verslag  van  Jesse.   
 

 
 

 
  



Koningsspelen 
 
 

Op  vrijdag  20  april  deden  we  mee  met  de  ‘Koningsspelen’  en  hielden  we  onze  
sportdag  voor  groep  1  t/m  8 op Boeimeer.  
 
Het was ochtend. Gewoon een normale dag op school. Maar vandaag was het de 
koningsdag. We gingen eerst op school eten. Daarna gingen we naar Boeimeer lopen. We 
deden daar de openingsdans Fitlala. We werden daarna verdeeld in groepjes. Met 
begeleiders gingen we naar het eerste vak dat was knotshockey. We hadden twee teams. 
Een met hesjes, en een zonder. We hjoorden steeds als we moesten wisselen een piep. 
Het was bloedheet. Toen we de helft hadden gedaan, hadden we pauze. We mochten 
toen een ijsje pakken. En toen gingen we verder met de andere helft. Daarna hadden we 
afsluiting. Het was de beste dag ooit! 
 
Geschreven door: Claire uit groep 5 
 
  

 
Tekeningen van: Noa, Jayven en Renske (groep 4) 
 
 

  



Bosdag kleuters 
 
Mijn papa ging met Jessica mee. Mijn opa ging met mij mee. Het was heel leuk. Ik ben in 
de boom geklommen. Ik heb een broodje knakworst op. Ik ben op de schommel.  
 
Dana (groep 1/2) 

 

 
 
 

  



Juffen en Menerendag 

 
Gisteren was het één groot verjaardagsfeest op Kbs Kievitsloop. Alle juffen en meneren 
werden in het zonnetje gezet vanwege hun verjaardag. Dat begon al direct om 8.30 uur 
toen alle juffen en meneren werden toegezongen door alle kinderen en tientallen 
ouders.  
 
Vervolgens ging iedereen naar zijn eigen klas waar een feestprogramma kon beginnen. 
Er zijn heel veel spelletjes gespeeld, er zijn veel quizzen gedaan, er zijn techniekproefjes 
gedaan en liedjes gezongen. Er was uiteraard ook tijd voor wat lekkers. Klassenmoeders 
hebben er voor gezorgd dat alle jarigen een leuk cadeau namens de klas kregen. Wat een 
verwennerij!  
 
Ook in de speelzaal was het feest. De zaal was prachtig versierd met slingers en 
discolichten en er stond hippe muziek op. Daar werd volop gedanst en gesprongen. Voor 
iedereen stonden er drinken, een plak cake en aardbeien klaar. Toen de temperaturen 
tropisch werden, moesten de jarigen een spel doen waarbij ze aangemoedigd werden 
door de kinderen. Aan het eind van de ochtend werd de winnaar bekend gemaakt: juf 
Sabrina! Vervolgens hebben we de feestochtend in de eigen klas afgesloten. Bij dezen 
willen we alle ouders die meegeholpen hebben om deze dag mogelijk te maken, heel 
hartelijk bedanken. We hebben ons echt jarig gevoeld! 
 

  



Ouderborrel  
De ouderbedankborrel was een groot succes. De kinderen konden naar hartelust spelen. 
De ouders gezellig met elkaar kletsen. Wat een fijne manier om het schooljaar af te 
sluiten. Iedereen werd namens het team nog eens bedankt door Anne-Marie met een 
zonnebloem om iedereen in het zonnetje te zetten en zodat iedereen nog eens aan dit 
schooljaar kon denken. 
 
We willen onze enthousiaste oudervereniging nogmaals hartelijk bedanken voor hun 
inzet tijdens deze dag en alle voorbereidingen die hieraan vooraf zijn gegaan. 
U kunt alvast in uw agenda noteren: 21 juni 2019 de ouderbedankborrel 2019. We 
hopen dan weer zo'n gezellig samenzijn te hebben.  
 

 
 

 

  



Hesjes 
Dit jaar hebben we dankzij een anonieme gift, een bijdrage van Inos en de Rabobank de 
mogelijkheid gekregen om hesjes aan te schaffen voor alle kinderen op de Kievitsloop. 
Hiermee kunnen we nog gemakkelijker als groep herkenbaar naar allerlei activiteiten. 
Ook is het zichtbaar dat een kind bij onze groep hoort.  
 

 



Financieel Jaarverslag 2017 - 2018 
 

Oudervereniging 2017-2018 
 
 
 
 
De oudervereniging bestaat uit:  
 
Daniel van Hooije   Voorzitter 
Bianca Frijters    Lid 
Eveline Ferkranus    Lid 
Ric van Westhreenen   Secretaris 
Hatice Ozkeles    Lid 
Jeffrey van der Net   Penningmeester 
Suzanne Ruskus   Flex Lid 
Patrick Labrijn   Flex Lid 
Danielle van der Velde  Lid 
Miranda Furrer   Lid 
Eveline van der Net    Lid 
Karyn Nooyen    Lid 
Angela Gosens   Lid 
Angelique Kok   Flexlid 
 

 
  
 


