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Herinnering Tevredenheidsonderzoeken 

 Een paar weken geleden 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.  Op dit moment hebben nog te weinig ouders de enquête ingevuld om een realistisch beeld te kunnen 

vormen over uw mening over kbs Kievitsloop.  Vandaar dat we u nog een keer  verzoeken de enquête in te 

vullen. Het neemt maar een paar minuten tijd in beslag. Invullen kan nog tot maandag 15 april. Vast bedankt voor 

uw mening! 

 

Nieuw zand in de zandbak 
 
Eindelijk was het dan zover. De nieuwe zandbak is officieel door meneer Dingeman en meneer René geopend. 
Nieuw vers zand en het belangrijkste, de katten kunnen er niet meer in poepen want we kunnen de zandbak 
helemaal afsluiten met een doek. We gaan een mooie zomer met tegemoet met veel speelplezier in de nieuwe 
zandbak. 
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Uitnodiging MR vergadering 
 
Op dinsdag 16 april van 19:30-21:15 uur vindt er weer een MR vergadering plaats die u als ouder kunt bijwonen. De 
volgende zaken staan op de agenda: 
  
19:30 u.  Welkom, opening en mededelingen. 
19:35 u.  Vaststellen van de notulen van 26 februari. 
19:40 u.  Vakantierooster 2019/2020 
19:55u.   Terugkoppeling proces RI & E  
20:05u.   Rondvraag en pauze 
20:20u.  Stand van zaken MR verkiezingen 
20:40u.  Robin de Vos: mededelingen vanuit de GMR? 
20:50u.  Onderwijsontwikkeling: terugkoppeling werkverdelingsmodel 
21:00u.   IKC (Integraal Kind Centrum) evaluatie kinderlunch 
21:10u.   Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 
21:15u.   Sluiting. 
 

Grote Rekendag 2019: uit verhouding! 
 
Op woensdag 3 april 2019 was het dan zover: de Grote Rekendag 2019. 
Ook dit jaar hebben wij er weer voor gekozen om aan deze landelijke 
rekendag mee te doen. 
 
In groep 3 en 4 stond het personage “M”centraal. 
Er was in de klas een mysterieus deurtje verschenen met daarop een briefje en een merkteken. De kinderen 
moesten gaan onderzoeken wie er woonde, hoe oud hij was en hoe groot hij dan zou zijn. Al snel kwamen de 
kinderen er achter dat de deur 2x zo klein was als de deur van een gewoon lokaal. Ook de lengte van “M” was 
ongeveer 2x zo klein. 
Vervolgens mochten de kinderen “M” een naam geven. In de beide klassen 
was dit anders. In de groep 4 was het Milan en in de groep 3 was dit Mila. 
De eerste taak van de kinderen was om hun personage zo goed mogelijk in 
verhouding te tekenen. 
Na deze tekenopdracht hebben de kinderen een “M” gemaakt om verdere 
opdrachten in het circuit uit te voeren. De kinderen moesten bijvoorbeeld 
meubels uitzoeken voor zijn/haar kamer. Meten of onze meubels passend 
waren voor “M”, maar ook afstanden meten met “pootstappen” en het 
eigen gezin in verhouding tekenen. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag, waarbij de kinderen hebben 
gehad op een andere manier met rekenen bezig zijn geweest. 
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Avondvierdaagse van 14 t/m 17 mei 

 
Ook dit jaar wordt er weer een Avondvierdaagse georganiseerd in onze mooie Haagse Beemden.  De kinderen 
hebben inmiddels een brief mee naar huis gekregen met een inschrijfformulier. Op dit formulier kunt u ook 
aangeven of de ouders meelopen. Dit jaar wordt er alleen de 5 km gelopen. Meelopen en een medaille 
ontvangen kost € 3,00. U kunt de inschrijfformulieren inleveren bij de leerkracht van uw kind. Na de meivakantie 
ontvangt u verdere praktische informatie. Wij hopen op heel veel enthousiaste Kievitjes en hun ouders! 

 
 

 
  

 


