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Herinnering staking vrijdag 15 maart 

Vergeet u niet de school aanstaande vrijdag gesloten is in 

verband met de landelijke onderwijsstaking? 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

Dinsdag j.l. heeft u een brief van ons ontvangen over de tevredenheidsonderzoeken. 

Graag maken wij u hierop nogmaals attent. 

Het doel van het onderzoek is, middels een beknopte vragenlijst, te achterhalen wat u 

van de school van uw kind(eren) vindt. Als wij weten wat u van de kwaliteit van onze 

school vindt, kunnen wij immers gericht hieraan werken. Ook de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 en de personeelsleden zullen een dergelijke vragenlijst voorgelegd 

krijgen. Deze vragenlijst, mede ontwikkeld door de PO Raad en Kennisnet, wordt 

afgenomen op www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.  

Vandaag krijgt elk oudste kind van het gezin een envelop mee met daarin een unieke 

code die toegang geeft tot de vragenlijst op Vensters PO. 

Gezinnen waarvan twee adressen bekend zijn, krijgen op het tweede adres deze brief 

met unieke code per post toegestuurd.  

We verzoeken u om de vragenlijst in te vullen voor het oudste kind van het gezin, dat op 

onze school zit. 

Het invullen van de vragenlijst neemt circa 5 - 10 minuten in beslag. U kunt de 

vragenlijst invullen tot uiterlijk vrijdag 5 april 2019. Wij hopen dat u meedoet! 

 
 
 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD8Z60n_LgAhWOYVAKHeotA10QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vensters.nl/vensters-updates-overzicht/2018/10/11/planning-tevredenheidsonderzoeken&psig=AOvVaw1OvqxlLQyHG43vecSO8sZ6&ust=1552124173949247
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy6qOnn_LgAhVJL1AKHbZZDEMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting&psig=AOvVaw1OvqxlLQyHG43vecSO8sZ6&ust=1552124173949247
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Alaaf, alaaf, ‘t was weer carnaval! 
Carnaval op school 
Om 07:45 moesten alle kinderen van groep 8 naar school komen om de outfits te passen. Heel de klas had een 
rol. Amy was de prinses en Thijmen was prins. Er was ook een nar, namelijk: Juul, twee politieagenten: Jelle en 
Jesse. De rest van de klas was de raad van elf. 
Half negen werd groep 8 op het podium geroepen door de directrice. We zongen het brakkenlied en andere 
liedjes. 
Toen begon de optocht naar het Kraaiennest. Tijdens de stoet zongen we liedjes en deden we de bottle flip 
om het publiek te vermaken. Toen we aankwamen gingen we naar een sfeervolle zaal waar alle 
groepen hun geoefende acts te laten zien aan andere groepen. Tussendoor aten we chips en dronken we ranja. 
Uiteindelijk toen alle groepen de acts hadden laten zien was er een winnaar bekend die door groep 8 werd 
gekozen, en uiteindelijk is de winnaar na lang overleggen…………………. Groep 6! Met het nummer Ali-express. 
Daarna kwam er een grote verrassing…….De echte prins van Giegeldonk! Daar hebben we een hele lange 
polonaise mee gemaakt, maar uiteindelijk was het weer tijd en moesten we helaas weer terug naar school. Daar 
hebben we nog een beetje gefeest. En toen om 12.00 u was het toch echt tijd voor vakantie. Dat was het 
gezellige feest van de Kievitsloop. 
Ruby & Jelle, groep 8 

 
Carnaval in de wijk 
Zaterdag 2 maart was het dan zover. De optocht door Giegeldonk. Het leek even nat te worden, maar de hele 
optocht was het droog. Pas aan het einde bij het Kraaienest vielen er een paar druppels. 
Meer dan 65 kinderen van school deden mee. Wat een opkomst en wat een gezelligheid! 

 

               
 

Met de grote bibberspiraal en de mini bibberspiraaltjes werd 
er interactief met het publiek gespeeld. 
Niemand lukte het om de spiraal zonder te bibberen te doen. 
Alleen de kinderen van de Kievitsloop konden het… :-) Want 
"zo doede da agge op de Kievitsloop zit". 
En alle inspanningen werden om 17.11 uur beloond met een 
prachtige 3e prijs. Een enorme beloning weer voor de 
kinderen die mee hebben gedaan. 
Alle kinderen die enthousiast hebben meegelopen, wil ik 
daarom hartelijk bedanken! Maar ook alle vrijwillige ouders 
die vooraf hebben meegeholpen en tijdens de optocht. De 
kinderen werden zelfs nog verwend met chips/ drinken en 
wat snoep en dat geheel vrijwillig door ouders van de 

Kievitsloop geschonken. Hartelijk dank hiervoor. We gaan op naar carnaval 2020! 
Meneer Popko 
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Groep 6 Carnaval 
Voor we het wisten was het alweer zo ver.. 
We moesten een nummer kiezen voor ons optreden met carnaval! 
De kinderen kwamen met wat opties, we luisterden wat nummers.. maar een echte topper zat er nog niet bij. De 
juf liet wat carnavalskrakers van 2019 horen en ja hoor... we hadden hem gevonden. Heel veel kinderen kozen 
enthousiast voor het nummer Alie Exprezz van de Gebroeders Rossig. Gelijk hadden we ook het leuke idee dat 
we dan voor de optocht richting het Kraaiennest wel pakketjes konden maken die we dan vervolgens ook weer 
konden gebruiken tijdens ons optreden. Een aantal kinderen verzonnen er nog een leuk dansje bij.. en klaar 
waren we! 
We hebben genoten van het optreden en tja... dan...dan winnen we!! Zo doede da!!! 

 
Een leuk bericht uit Bericht uit HBNieuws 
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Themaweken: “onze wereld” 
  

Van maandag 18 maart t/m vrijdag 29 maart werken we  
met de gehele school weer twee weken lang aan één thema.  
Deze keer is dat: onze wereld.  
 
Het werken met themaweken vloeit voort uit één van onze ambities uit het koersplan: we willen de 
zaakvakken graag geïntegreerd en thematisch aanbieden, waarbij we de kinderen prikkelen om eigen 
leervragen te stellen en "de wereld de klas in brengen en met de klas de wereld in gaan" om antwoorden 
te zoeken. Tijdens de vorige themaweken in november over Uitvinders hebben de leerkrachten zelf het 
thema helemaal uitgedacht, maar deze keer willen we een methode gaan proberen om te kijken of deze 
aansluit bij onze visie op thematisch werken. 
Na een selectie zijn we gekomen op de methode Blink Wereld voor de groepen 3 t/m 8. 
 
Blink Wereld sluit goed aan bij onze visie en ontwikkeldoelen. Het is een methode voor wereldoriëntatie 
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) die uitgaat van een activerende didactiek waarbij 
leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.  

De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de 
wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de 
belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen.  
Binnen een thema krijgen de leerlingen een aantal lessen 
waarin basiskennis aangeboden wordt, gevolgd door lessen 
waarin ze aan de slag gaan met hun eigen leervragen en het 
thema wordt afgesloten met een eindopdracht, waarin ze het 
geleerde presenteren. 

 

 
Ook de kleuters werken gedurende deze weken met het thema Onze Wereld, maar doen dit niet vanuit de 
methode (omdat deze er niet is voor de kleutergroepen). Popko en Patricia leggen het accent op 
Wereldburgers en verkennen met de kleuters dit onderwerp. 
 
Tijdens deze themaweken “brengen we de wereld de klas in en gaan we met de klas  
de wereld in.” Hierover zult u meer zien en lezen op het Klasbord account van de klas van uw kind(eren). In 
ieder geval krijgen alle klassen een leuke workshop werelddans! Wij zijn heel benieuwd en hebben er zin 
in! 
 

We sluiten ook deze themaweken af met een inloop. Op vrijdag 29 maart bent u tussen 15.00 en 15.30 

uur van harte welkom om in alle klassen te komen kijken naar wat wij gedaan hebben tijdens de 
themaweken. 
Graag tot dan! 


