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De gouden weken en de Week tegen het 
Pesten 
De Gouden Weken en de Week tegen het Pesten 

Zoals elk schooljaar starten we op Kievitsloop met de zogenaamde Gouden weken. Een periode 
van vier weken waarbij er heel veel positieve aandacht wordt besteed aan het vormen van de 
groep. Immers, na een lange vakantie moet iedereen weer even zijn plekje vinden. Kinderen 
hebben elkaar lang niet gezien, zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid in de vakantie, misschien zijn er 
nieuwe kinderen in de groep en uiteraard zijn de leerkrachten ook nieuw. Kortom, de groep moet 
opnieuw gevormd worden.  
Dit doen we door allerlei opdrachten, activiteiten en samenwerkingsvormen in de groep. Het doel 
is om elkaar beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en zo beter met elkaar om te kunnen 
gaan. Onze Kanjerregels zijn hierbij uiteraard ons uitgangspunt: 
  

We vertrouwen elkaar, 
We helpen elkaar 

We werken samen 
We hebben plezier 

We doen mee 
  
Onderzoek heeft bewezen en de ervaring heeft ons geleerd dat alle tijd en 
energie die we hier insteken zich dubbel en dwars terug verdient. 
  
Aansluitend houden we ons bezig met de Week tegen het Pesten, bij ons van 9 t/m 13 september. 

Het thema is dit jaar: 
  

WEES EEN HELD, MET ELKAAR! 
  

Je hoeft geen brandweerman te zijn of iemand uit de zee te redden om een held te zijn. Als je 
voor elkaar op komt, ervoor zorgt dat er in je groep niet gepest wordt en elkaar helpt, ben je wat 
ons betreft een SUPERHELD. Vandaar dat op maandag 9 september alle kinderen en 
leerkrachten als superheld verkleed naar school mogen komen. In deze week praten we met de 
kinderen over helden en heldendaden. Wat is een held precies en kennen we een held? We doen 
heldhaftige opdrachten, knutselen heldengadgets en ontwerpen een heldenlogo. We willen dat 
alle kinderen inzien dat helden niet pesten maar juist voor elkaar opkomen. Via Klasbord leest u 
vast meer over de activiteiten in de groep van uw kind(eren). 
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Plagen of pesten? 
Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is belangrijk om 
het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf. Wanneer zij het gevoel hebben gepest 
te worden, is dit gevoel niet meer gemakkelijk weg te nemen, ook al wordt er niet (meer) gepest. 
Het meest eenvoudige onderscheid is dit:  
Plagen gebeurt in het zicht van volwassenen en hierbij is de intentie niet om iemand bewust te 
kwetsen. Pesten is per definitie bewust, houdt een langere tijd aan en gebeurt achter de rug van 
degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf of meester. Dat betekent dat er goed moet 
worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds en dat kinderen moet worden geleerd 
hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt 
gepest. 
Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander 
(fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn gericht, 
en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste 
gevallen dat een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. 
Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste 
kinderen bereid hiermee te stoppen.  
  
Cyberpesten 
In het schooljaar 2018-2019 is er opnieuw gekeken naar 
het pestprotocol. Het pestprotocol miste een 
onderdeel over cyberpesten. Het is belangrijk dat hier 
ook aandacht aan wordt besteed op de basisschool, 
want helaas komt het steeds meer voor. De leeftijd 
waarop er gebruik wordt gemaakt van de sociale media 
daalt nog steeds. Kinderen met de basisschoolleeftijd 
krijgen te maken met sociale media door telefoon, 
tablet of computer. 
Cyberpesten is het bewust of herhaaldelijk uitoefenen van psychisch pesten door een of een 
groep leerlingen op één of meer medeleerlingen die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te 
verdedigen. Cyber pesten is vaak harder (grof taalgebruik) en heeft een hogere frequentie. De 
drempel om iemand verbaal te kwetsen, te bedreigen of belachelijk te maken ligt online blijkbaar 
lager dan offline. Hoe de boodschap bij de ontvanger aankomt, blijft bij de pesters minder 
duidelijk. Een tweede verschil tussen digitaal pesten en traditioneel pesten is de anonimiteit. De 
pester kan anoniem blijven. Dit kan ervoor zorgen dat het pesten zich voortzet, omdat niemand 
weet wie er achter zit. 

Het pestprotocol is te vinden op de website en in het pestprotocol staat het stukje over 
cyberpesten. Daarin staan ook de volgende tips voor ouders: 

· Spreek met uw kind af dat u regelmatig het in de telefoon van uw kind kijkt. Dit zorgt ervoor dat 
u en uw kind zich bewust zijn van het gebruik. 
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· Check de computer van uw kind. Ook de geschiedenis van de computer is belangrijk, dit zorgt 
ervoor dat u weet waar uw kind naar gezocht heeft. 
· U kunt een filter op de computer zetten. Deze filter zorgt ervoor dat websites worden 
afgeschermd en uw kind niet alle sites kan bezoeken. Dit hanteren wij ook op school. 
· Maak samen afspraken over de tijd van het gebruik. Bespreek samen hoe lang hij/zij op internet 
mag. 
· Zorg ervoor dat uw kind naar u toekomt met een vreemd bericht. Ga hier dan over in gesprek. 
· Mochten er problemen blijven, informeer school!! 

Vertrouwenspersonen  

Scholen en bedrijven zijn wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon 
in huis te hebben. In ons geval zijn dat meneer Arnoul van groep 8 en 
juf Ciska van groep 7. Wellicht heeft u de posters met hun foto's erop 
al eens in de hal zien hangen. Een vertrouwenspersoon is er voor 
kinderen en medewerkers die met een probleem zitten dat ze niet zo 
makkelijk kunnen oplossen en daar hulp bij zoeken. Een 
vertrouwenspersoon kan meedenken over een oplossing, de juiste 
mensen bij elkaar brengen en eventueel de weg wijzen naar een 
hulpinstantie of juiste professional. Een vertrouwenspersoon kan 
geen geheimhouding beloven, wel zoveel mogelijk hulp. 
Deze week is hierover in de groepen gesproken, uiteraard op het 
niveau van de kinderen en in de lagere groepen aan de hand van een 
prentenboek. We hebben gesproken over leuke geheimpjes 

(bijvoorbeeld een cadeautje voor mama kopen) en minder leuke geheimpjes. We leggen uit dat 
dergelijke geheimpjes niet goed zijn en we hopen en stimuleren dat kinderen in dat geval hulp 
zoeken bij een volwassene die ze vertrouwen. Dat kunnen natuurlijk de eigen ouders zijn, een 
tante, de buurman of de eigen leerkracht, maar ook de vertrouwenspersoon op school.  
 

Herdenking bij Huize Raffy 

Op donderdag 15 augustus was het weer zo ver: de nationale herdenking van 
de einde van de oorlogen in Nederlands-Indië. Kievitsloop heeft een 
bijzondere band met Stichting Arjati via de adoptie van het monument bij het 
Indonesisch verzorgingstehuis Huize Raffy. Ieder jaar wordt er in groep 7 
aandacht besteed aan het verhaal van Nederlands-Indië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de jaren erna. Er wordt veel gelezen, bekeken en gesproken, 
het museum van Stichting Arjati wordt bezocht en overlevenden uit die tijd of 
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hun familie worden geïnterviewd door de kinderen. Ook afgelopen schooljaar heeft groep 7 op 
deze indrukwekkende manier kennis gemaakt met deze geschiedenis.  

Als afsluiter mogen we onderdeel uitmaken van de herdenking op 15 augustus. Ook dit jaar viel 
dat weer in de zomervakantie, maar gelukkig waren Thomas, Sjoerd, Jasper, Dain, Youri en zus 
Rosalinde in de gelegenheid om mee te gaan. Aan het einde van de herdenkingsdienst mochten 
zij de bloemstukken aanreiken samen met de aanwezige luchtmachtmilitairen. Een serieuze en 
belangrijke taak! Na afloop was er een speciale plek in de tentoonstelling gereserveerd waar onze 
leerlingen gesproken hebben met de loco-burgemeester van Breda en de directeur van Huize 
Raffy. De bijzondere band met Kievitsloop werd geprezen en ook wij hopen dat we onze 
leerlingen op deze speciale wijze nog lang kennis mogen laten maken met dit stuk van onze 
geschiedenis.  

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 
Schoolfotograaf 

De datum is bekend: Op donderdag 23 april komt de schoolfotograaf naar 

Kievitsloop! Natuurlijk komt deze datum ook op onze kalender op de 

website. 
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Stagiaires onderwijsassistent 
Mijn naam is Julia en ik ben 19 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistente op 
Vitalis College in Breda. Momenteel zit ik in mijn derde leerjaar. Dit schooljaar zal ik 
drie dagen in de week (dinsdag, woensdag en donderdag) aanwezig zijn op 
Kievitsloop om stage te lopen.  
Ik zal stage lopen in groep 1/2 van meneer Popko en juf Anniek.  
Wat ik belangrijk vind aan de ontwikkeling van een kind is dat het kind 
voornamelijk veel plezier heeft en tot zijn recht komt. 
Ik woon samen met mijn ouders in Breda en ik heb een hondje als huisdier.  
Naast school, werk ik ook bij de Jumbo en spreek ik graag af met mijn 
vriendinnen om gezellig te shoppen, lekker te koken of even bij te kletsen.  
Ik ben een vrolijk en behulpzaam persoon en ik probeer overal het beste van te 
maken.  
Ik hoop samen met alle leerkrachten en kinderen er een tof schooljaar van te maken! 

 
Hallo iedereen! 
Mijn naam is Lotte Kruithof , ik ben 18 jaar oud ( 22-01-2001) en ik woon in s-Gravendeel , een klein 

dorpje naast Dordrecht. Ik zit op het Vitalis College in Breda. Ik zit 
nu in mijn laatste jaar , hierna wil ik graag naar de Pabo of naar 
de politie, totaal een andere kant wat mij ook wel aantrekt. In 
mijn eerste jaar van de opleiding heb ik in groep 3-4 stage gelopen, 
en in mijn tweede jaar in groep 4. Dit jaar zal k bij de kleuters 
gaan stage lopen op de dinsdag en donderdag en op de 
woensdag bij de plusklas. 
In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn paard te vinden. Ik train de 
paarden voor de wedstrijdsport , maar ik doe het natuurlijk ook 

voor mijn eigen plezier. Als ik niet bij mijn paard te vinden ben , ben ik in de sportschool te vinden. 
Ik ben hard aan het trainen om volgende zomer mee te doen aan powerlifting wedstrijden, iets 
waar ik vroeger al naar op keek. En mocht je me ook niet op de sportschool vinden , ben ik aan 
het werk bij de Albert Heijn bij mij op het dorp, waar ik al 4 jaar een baan heb met een vast 
contract. Voor de rest ben ik graag bij mijn vriendinnen en vrienden in mijn vrije tijd.  
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Ik hoop dat jullie mij nu iets beter kennen. 
Met vriendelijke groet, Lotte Kruithof 

Hallo!  
Ik zal me ook even voorstellen: Mijn naam is Jill van den Hoek, ik ben 21 jaar en 
kom aankomend schooljaar stage lopen in groep 3 van juffrouw Heleen. Ik 
ben tweedejaars student op Vitalis College Onderwijsassistent. Mijn stage is 
gestart op 26 augustus voor het gehele schooljaar. Mijn stage dagen zullen 
maandag en vrijdag zijn. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, doe ik 
mee in een musical en werk ik in het weekend in een bakkerij in Tilburg. Hier 
woon ik ook. Maar verder vind ik het ook heel leuk om theatervoorstellingen 
te bezoeken, te figureren in televisieseries en dierenparken te bezoeken.  

Op de kalender 

2 sept 
Gouden weken 

3 sept 
Kennismakings- 
gesprekken 

4 sept 5 sept 
Kennismakings- 
gesprekken 
Memo 

6 sept 

9 sept 
Laatste week 
Gouden 
weken- Anti-
pestweek 

10 sept 
MR-
vergadering 

11 sept 12 sept 13 sept 

16 sept 
Actie Groene 
voetstappen 
 

17 sept 18 sept 
Algemene 
ledenvergadering 
OR 

19 sept 
Memo 

20 sept 
Studiedag – 
vrij! 

23 sept 
 
 

24 sept 25 sept 
Start 
kinderpostzegel 
actie (groep 7-8) 

26 sept 
Jubileumconcert 
Seniorenorkest 

27 sept 
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Tekenwedstrijd herdenking bevrijding Breda 
In de bijlage: In 2019 is het 75 jaar geleden dat Breda is bevrijd door de soldaten van de 1e Poolse 

Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Om dit te herdenken organiseert Stichting Pro 

Polonia, waarvan de Poolse School genoemd naar Generaal Maczek een onderdeel is, een 

tekenwedstrijd.  Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar van scholen uit de gemeente Breda kunnen aan 

deze wedstrijd deelnemen. Meedoen kan tussen 1 en 30 september. 

 


