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Inloop afsluiting themaweken  

 
De themaweken zijn nog in volle gang. Deze en voorgaande week werken we schoolbreed 

aan het thema Onze Wereld. We hebben heel veel gezien, geleerd en gemaakt. Deze 

themaweken worden wederom afgesloten 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 en onze wereld te 
ontdekken! 
 

Herinnering tevredenheid onderzoek 
In de vorige Memo hebben we u uitgenodigd om het ouder tevredenheid onderzoek in te vullen. Veel ouders 
hebben dit ondertussen gedaan. Ook alle kinderen en collega’s hebben meegewerkt aan het onderzoek.   
Was u er nog niet aan toegekomen? U heeft nog tot 5 april de tijd om de vragenlijst in te vullen. Vast hartelijk 
bedankt voor uw medewerking. Uw mening wordt zeer gewaardeerd. 

 

Uit Verhouding! 
 

Op woensdag 3 april 2019 is er wederom de Grote Rekendag! 
Net zoals vorig jaar zal onze school aan dit nationale evenement 
deelnemen. 
De gehele dag zal in het teken staan van rekenen.  
Deze dag zullen de kinderen niet vanuit de methode of vanuit boeken 
bezig zijn met het vak rekenen, maar zal dit op een leuke en 
uitdagendere manier worden aangeboden. 
 
Het thema van dit jaar is “Uit verhouding”. 
In de verschillende groepen zullen de kinderen met dit thema bezig zijn.  
Verschillende groepen zullen samenwerken met elkaar.  

 
Groep 1/2: 
De kinderen verkennen het verschijnsel “verhoudingen”. Knuffels zullen hierbij een referentie zijn voor de 
kinderen. Ze ontdekken onder meer dat iemands lengte – en breedtematen gevolgen hebben voor de 
voorwerpen die iemand kan gebruiken. De voeten van de juf of meester passen bijvoorbeeld niet in de schoenen 
van de kinderen. 
 
Groep 3/4: 
De kinderen gaan aan de slag met het verhaal van M. Door M te tekenen worden de kinderen zich bewust van  de 
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verhoudingen van het lichaam. Daarnaast leren ze om voorwerpen op een passende schaal te vergroten of te 
verkleinen door zichzelf als referentiemaat te gebruiken. 
 
Groep 5/6: 
De kinderen maken kennis met de grote RekenReus die in een wereld leeft waar alles drie keer zo groot is. Ze 
worden zich zo bewust van de werking van verschillende vergrotingsfactoren. 
 
Groep 7/8: 
De kinderen werken op drie verschillende manieren met verhoudingen. Ze werken onder andere met schaal, 
lineair vergroten en gaan aan de slag met de verhouding tussen de afstand tot een lichtbron en de grootte van 
een schaduw. 
 
De leerkrachten zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zullen mogelijk jullie hulp vragen voor bepaalde 
materialen of mogelijke ouderhulp. De leerkracht zal hiervoor een bericht zetten op Klasbord wanneer dit 
noodzakelijk is.  
 
We maken er samen een leuke en leerzame dag van! 
 

Dode hoek project 
 
Wat kun je nu wel en niet zien als je achter het stuur van een 
vrachtwagen zit? Hoe ver moet je achter een bus blijven? Kan de 
chauffeur jou zien als je vlak voor hem oversteekt? Wat gebeurt er in 
een bocht met grote voertuigen? Hoeveel spiegels zitten er eigenlijk in 
zo’n truck? Al deze vragen werden beantwoord tijdens de les over de 
Dode Hoek. Een jaarlijks terugkerende gastles voor de leerlingen van 
groep 7 en 8. Binnenkort moeten zij op de fiets de stad door naar de 
middelbare school. Wij vinden het belangrijk om ze bewust te maken 
van de gevaren die ze onderweg tegen kunnen komen. En niet 
toevallig doen we dat vlak voor het verkeersexamen. Het was een heel 
interessante les.  Eerst in de klas voor wat theorie en daarna naar  
buiten om het zelf te ervaren! 
 

 
 

       

 
 

  
MR-verkiezing 
  
Vorige week heeft u van de Medezeggeschapsraad (MR) van Kievitsloop een brief ontvangen over de naderende 
verkiezing. Voor de MR zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder om deel te nemen in het overleg. Dus: vindt 
u het leuk om mee te praten en na te denken over het reilen en zeilen van de school en wilt u aanspreekpunt zijn 
voor de ouders? Meldt u dan aan! 
Dit kan uiterlijk tot vrijdag 5 april 12 uur via een e-mail naar kbskievitsloop_mr@inos.nl In de aanmelding graag 
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uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, een korte introductie en motivatie van maximaal een half A4 samen 
met een foto. 
Als er zich meerdere kandidaten melden, zal er een stemming gehouden worden. Bij slechts één 
kandidaatstelling zal deze kandidaat automatisch “gekozen” worden. 

 
Studiedag Team Kievitsloop 
 
Terwijl de kinderen genoten van een lekker lang weekend, zaten onze leerkrachten in de schoolbanken voor een 

interessante studiedag. Ons team werkt bewust aan de eigen professionaliteit en ontwikkeling en studiedagen 

lenen zich daar prima voor. In ons Koersplan hebben we daar het volgende over opgenomen: We verbeteren 

leerkrachtvaardigheden (teamscholing en individueel) op het gebied van instructie en differentiatie: activerend 

direct instructiemodel, methodekennis, kennis van leerlijnen en analyse. De Kwaliteitwijzer wordt (gedeeltelijk) 

afgenomen. 

Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan met het Expliciete Directe Instructie Model in combinatie met de Fixed 
en Growth mindset. Zo hebben we tools aangereikt gekregen om onze instructie te verbeteren zodat de leerstof 
bij meer kinderen goed aankomt en beklijfd. Heel belangrijk hierbij is de mindset. Als je denkt dat iets je niet gaat 
lukken omdat je het toch al niet kon, is de kans groot dat het inderdaad niet lukt (fixed mindset). Maar als je 
denkt dat je het NOG niet kan maar dat je het vast wel leert, is de kans op succes veel groter (growth mindset). 
Je gaat dan proberen, hulp vragen, nog een keer oefenen, net zolang tot het lukt. Of om met de wijze woorden 
van Pipi Langkous te spreken: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”. 
De verwachtingen van het kind zelf, maar ook die van de leerkracht, spelen daarbij een grote rol. In alle groepen 
gaan we hier mee aan de slag, wellicht hoort u er thuis iets over. 

 
 

  

Juffen en meneren dag 
 
Elk jaar kijken zowel de leerkrachten als de kinderen uit naar de Juffen en Meneren dag. Op de kalender staat 
deze dag vermeld op woensdag 19 juni. Echter, om organisatorische redenen, is deze  feestdag verzet naar 
vrijdag 28 juni. De ouderraad zal weer een gedeelte van het programma voor haar rekening nemen. We zijn heel 
benieuwd! 
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Berichten uit de Plusklas: Schaken 
 
Dit kunnen wij nu oplossen! 

 
 
De schaaklessen waren heel erg leuk. We hebben geleerd welke stappen de stukken mogen zetten. En wat ze 
waard zijn. En aan het einde deden we nog een potje met de masters. 
Meneer Harry, bedankt voor de leuke lessen! 
 
Groetjes van Abby & Femke uit groep 5 
 
 

 
Dit kunnen wij nu oplossen! 
 
We kregen schaakles van meneer Harry. De eerste les leerden we hoe we de schaakstukken in de beginposities 
moesten zetten. De tweede les leerden we hoe je een schaakstuk moest verzetten. We kregen door hoe het 
schaken te werk ging. 
Stapje voor stapje leerden we schaken. De zesde les hielden we een toernooi. 
Paul en Harry tegen de kinderen. De kinderen werden opgesplitst in groepjes van twee. Bij velen werd het remise 
(gelijk stand). 
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Lotte (10 jaar):  
Ik vond de lessen heel leerzaam. 
Vooral het toernooi vond ik leuk. 
Bij Claire en mij werd het remise! 
 
Claire (9 jaar): 
Ik vond het leuk en leerzaam!  
Bij het toernooi moest ik wel goed nadenken, 
maar het is mij en Lotte wel gelukt om remise te krijgen! 
 
Geschreven door: 
Lotte & Claire uit groep 6 

 

 
 

Combinatie Koningsspelen en sponsorloop WNF  
 

                             
 

Vrijdag 12 april is het zover, dan vieren wij Koningsdag en houden we een sponsorloop voor onze jaarlijkse goede 
doelen- actie. Dit jaar heeft de kinderraad als goed doel gekozen: het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF zet 
zich in voor het bedreigde dier en de natuur.  
  
Waarom deze datum?   
Koningsdag (27 april) valt in de meivakantie. De vrijdag voorafgaand aan de meivakantie is het Goede Vrijdag en 
zijn we vrij. Vandaar dat er landelijk gekozen is om de Koningsspelen op vrijdag 12 april te houden. 
 
Waarom een combinatie van Koningspelen en de sponsorloop?  
De Koningsspelen organiseren we in samenwerking met Breda Actief. Hierbij maken we gebruik van de 
sportvelden B.S.V. Boeimeer. In tegenstelling tot vorig jaar vinden de Koningspelen dit jaar alleen in de ochtend 
plaats (tot 12.00 uur). Dit zou betekenen dat de kinderen in de middag weer in de schoolbanken zouden moeten 
plaatsnemen.  
Het leek ons in het kader van de Koningsspelen logischer om van het reguliere programma af te wijken en het 
sportieve karakter van de Koningspelen door te trekken en te combineren met onze sponsorloop.   
 
Praktische informatie Koningsspelen/Sponsorloop  
We vertrekken in de ochtend gelijk vanaf school om naar de velden van Boeimeer te gaan. Wanneer de bel gaat 
gaan we z.s.m. in de rij staan en checkt de juf of iedereen er is. Zodra iedereen er is kunnen we in een lange stoet 
richting Boeimeer lopen.  
Daar aangekomen zullen we eerst de dans Pasapas met z'n allen dansen en vervolgens gaan we lekker 
sporten! Zorgt u zelf voor voldoende drinken en fruit voor uw kind? De kinderen krijgen iets lekkers aangeboden 
door Breda Actief. 
Na een ochtend lekker actief bezig te zijn geweest, gaan we terug naar school waar we gezamenlijk met de 
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kinderen zullen lunchen. Het Koningsontbijt, wat we altijd aangeboden krijgen, zullen we nu als (lichte) lunch 
nuttigen. Natuurlijk kun je ook je eigen trommeltje en drinken nog meenemen wanneer je denkt hier niet genoeg 
aan te hebben. Alle leerlingen eten dus op school. Na de lunch zullen we om 13.00 uur met onze sponsorloop 
beginnen.  

 
De middag ziet er dan als volgt uit:  
  
13.00 uur start groepen 1, 2 A en 1, 2 B  
13.20 uur start groepen 3 en 4  
13.40 uur start groepen 5 en 6  
14.00 uur start groepen 7 en 8  
  
Het is de bedoeling dat iedere groep 15 minuten rondjes rent om de school. De andere kinderen moedigen aan. 
Na afloop van de sponsorloop wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald en komt er iemand van het 
WNF een cheque in ontvangst nemen. De school is deze dag om 14:15 uit.  
We hopen op een mooie, sportieve dag.  
 
U komt toch zeker ook kijken? 
 

Haagse Beemdenloop 
 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De inschrijving voor de Haagse Beemden loop is geopend! Dit jaar zal deze plaatsvinden op zondag 26 mei! 
Wij willen met onze school met zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan de kids (obstacle) run.  
Dit onderdeel is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
De kids (obstacle) run bestaat uit een ronde die één, twee of drie keer gelopen kan worden. 
Tijdens de tweede en derde ronde kan de keuze gemaakt worden of een verharde ronde op de weg gelopen 
wordt of….. om onze uitdagende obstacle route te nemen.  
Deze uitdagende obstacle route is speciaal opgebouwd om kinderen uit te dagen en grenzen te verleggen, maar 
vooral omdat het heel stoer is om te doen! 
 
Voor de kids (obstacle) run mag u zich inschrijven via de inschrijf link op www.haagsebeemdenloop.nl en kiezen 

voor de optie Kids (obstacle) run scholieren Haagse Beemden. U kunt dan het aantal startnummers aangeven 

dat nodig is voor uw kind en de begeleider(s)*. Betaling kunt u via IDEAL voldoen.  

Bij de inschrijving vragen wij u om de groep van uw kind door te geven. Dit omdat alle startnummers van de 

inschrijvingen via de ‘Kids (obstacle) run scholieren Haagse Beemden link, op school geleverd en uitgedeeld 

worden. Als u voor meerdere kinderen een startnummer aanvraagt hoeft u maar één groep aan te geven. Alle 

startnummers worden aan het kind in deze groep meegegeven.  

http://www.haagsebeemdenloop.nl/
http://www.haagsebeemdenloop.nl/
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Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd, 

Bij vragen kunt u contact opnemen met  kidsrun@haagsebeemdenloop.nl 

 

Vriendelijke groet, 

Tilly Macville 

Coördinator Kids (obstacle) trail 

 

* Voor deze run telt dat begeleidende ouders zich ook in moeten schrijven en voorzien moeten zijn van een 
startnummer om mee te mogen lopen. 
 

 

mailto:kidsrun@haagsebeemdenloop.nl

