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Het team van kbs Kievitsloop wenst u een heel 

gelukkig, liefdevol en gezond 2019. 

We gaan er met zijn allen weer een mooi jaar van 

maken. 

 

 

 

 

 

Kerst op school 

Op donderdag 20 december hebben we met alle leerlingen en collega’s de Lucaskerk bezocht voor een zeer 

sfeervolle kerstviering onder leiding van mevrouw Annie. Het kerstverhaal werd verteld en we hebben samen 

liedjes gezongen. Van elke groep hadden leerlingen een kerstwens voorbereid die ze mochten voorlezen terwijl 

een klasgenootje een kaars aanstak. Op deze manier hebben we stil gestaan bij alle mensen, kinderen en dieren 

van de wereld die het niet altijd even gemakkelijk hebben. We hebben vrede en liefde voor elkaar gewenst. De 

kleuters zorgden voor een mooie muzikale afsluiting in het Engels. Het was een heel bijzondere viering waar 

iedereen zichtbaar van genoot. 

’s Avonds werden we op het schoolplein opgewacht door een heus kerstkoor. Helaas was het kerstkoor niet 

voor iedereen goed te horen hoewel het koor toch echt de sterren van de hemel zong op het prachtig versierde 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2018-2019 
 

                     2 

plein. Ook de klassen waren prachtig versierd en de tafels feestelijk gedekt. Er kwamen weer heel veel heerlijke 

hapjes op tafel, vaak door de leerlingen zelf gemaakt. Bij de kleutergroepen waren zelfs echte obers om 

iedereen te bedienen, heel deftig natuurlijk. Nadat iedereen zijn buik goed rond had gegeten, was het tijd om 

naar huis te gaan en kwamen de ouders hun kinderen ophalen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde 

kerstviering mede dankzij de enorme hulp die we weer hebben gekregen van de Ouderraad. Bedankt! 

      

 

Zilveren weken 

Voor velen is het begrip de Gouden Weken wel bekend; de eerste 

paar weken van een nieuw schooljaar waarin er veel extra aandacht 

besteed wordt aan groepsvorming. Ook na een vakantie van twee 

weken, is het goed om weer even stil te staan bij je groepsdynamiek. 

Het is belangrijk om weer even extra aandacht aan de 

groepsvorming te geven omdat na de vakantie de leerlingen weer 

even hun plekje moeten vinden.  Vandaar dat deze periode net na 

kerst wel de Zilveren weken worden genoemd, de kans om de groep 

weer te verstevigen.  Er wordt dus weer extra aandacht aan de 

groepsvorming besteed door het samen doen van spellen, 

activiteiten en gesprekken. De methode Kanjer helpt ons en de kinderen daarbij, zodat iedereen (weer) een fijne 

plek in de groep heeft en zich gehoord en gezien voelt. 

Toetsweken en ouderportaal Parnassys 

In week 3 en 4 (14 t/m 25 januari) zijn de cito-toetsweken gepland. Een mooie manier voor ons om de 

ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Om de collega’s de gelegenheid te geven om alle resultaten 

goed in te voeren en te analyseren, sluit het ouderportaal van Parnassys. Zodra alle resultaten zijn ingevoerd, 

wordt het ouderportaal uiteraard weer open gesteld. 

Thema lang geleden bij de kleuters  

De kleuters van school gaan de komende weken werken over het thema: “LANG GELEDEN”.  
Daar worden veel zaken behandeld over bijvoorbeeld: Dinosaurussen/mammoeten/fossielen etc.  
Ze gaan een echt museum inrichten waar iedereen welkom is om te komen kijken. Maar daarover hoort u 
binnenkort meer in de MEMO.  
 
Nu moet een museum wel iets hebben om te laten zien, dus we zijn op zoek naar:  
Dino’s in alle soorten en maten, boeken over dit thema, fossielen etc.  
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Wie weet heeft u nog iets in de kast staan wat we mogen gebruiken. We houden ons aanbevolen. U kunt de 
spulletjes bij Patricia of Popko afgeven. Wel graag duidelijk een naam van het kind erop, zodat alles na afloop 
weer teruggegeven kan worden.  
 
Wie weet zijn er kinderen van groep 3 t/m 8 die iets willen vertellen of voorlezen over dit thema. Ze mogen 
langskomen om een afspraak te maken, dan zullen wij met de juf of meneer van de klas een afspraak maken 
wanneer dit het beste uitkomt. We hopen dat er veel kinderen iets willen vertellen/ laten zien!  
De kleuters hebben er zin in om een prachtig museum te maken. Mogen zij op uw hulp rekenen? Namens alle 
kleuters en juf Patricia en meneer Popko alvast hartelijk dank. 
 

 

Nationale Voorleesdagen 

Als LIST(LEZEN IS TOP)school doet Kbs de Kievitsloop uiteraard mee met De Nationale Voorleesdagen! Deze 

campagne wordt gehouden van 23 januari tot 2 februari. Donderdag 24 januari mogen de kinderen in pyjama 

naar school komen.  

Er mogen pantoffels aan, knuffels en eventueel een dekentje mee.  

We genieten van een voorleesontbijt, waarvoor de kinderen hun eigen ontbijttrommel meenemen. Lekker lezen 

en voorgelezen worden! In die dagen NOG meer dan anders. Doet u dat thuis ook?  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.behangkoopjes.nl/Walltastic-3D-Dinosaurus-41745&psig=AOvVaw1FwjUaiflnY6l6RQJ3NuGd&ust=1547124505263605
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Carnaval op school 

Popko is alweer gestart met de voorbereiding voor Carnaval. Op school gaan we daar natuurlijk weer een groot 

feest van maken, maar je kunt ook meelopen in de superleuke optocht in de wijk! 

 

 

 

 

De elfde van de elfde is geweest 

En natuurlijk de decemberfeesten 

Ha leutige leerling van Kievitsloop, 

Ja, Ja,  wij voelen het al…….het is over een aantal maanden weer Carnaval!!! 

Wij, de Kievitsloop en meneer Popko willen je vragen of je zin hebt om met ons, de 

optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) te lopen! 

Elk jaar is dat een leuke en gezellige manier op met je vriendjes en/of vriendinnetjes 

Carnaval te vieren. 

De optocht is op: Zaterdag 2 maart 2019 

Wij willen dit jaar op tijd beginnen maar dan moeten wij wel weten, wie en hoeveel 

kinderen er mee lopen! 

 

Het thema is:                “Zo doede da” 

 

We hebben al leuke ideeën met dit thema bedacht en wat voor jullie misschien belangrijk 

is, je mag in je eigen Carnavalskleding meelopen! 

En…hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vorig jaar waren we zelfs met meer dan 60 

kinderen!!!!! Breken we het record dit jaar????? 
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Je kunt je opgeven door onderstaand strookje in te vullen en het dan in te leveren bij je 

juf, meneer of meneer Popko 

Probeer dit zo snel mogelijk te doen, zodat wij bij de voorbereidingen weten met hoeveel 

kinderen wij dit feestje gaan beleven 

!!!!! Wel even aan je ouders vragen of het mag natuurlijk !!!!! 

!!DOEN HOOR!! 

Misschien zijn er wel een paar ouders die met de voorbereidingen mee willen doen. Zij 

kunnen zich opgeven bij meneer Popko. We gaan dan een paar avonden aan de slag met 

de voorbereidingen. 
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Ik wil heel graag meelopen met de optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) op zaterdag 2 

maart 2019 

 

Mijn naam is:____________________________________ en ik zit in  

 

groep_______  Mijn papa/mama/opa/oma of:_______________________ wil wel met de 

voorbereidingen meehelpen. 

 

 

  

 


