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Studiedag 20 september 
Morgen is onze eerste studiedag van dit schooljaar. De kinderen zijn morgen dus vrij… een lekker 

lang weekend! 

Wij, het team, gaan morgen aan de slag met diverse onderwerpen. 
* De leerkrachten vormen met elkaar ook verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn 
enerzijds van organisatorische aard (denk aan bijvoorbeeld een werkgroep Sinterklaas, verkeer of 
schoolreisje) en anderzijds van onderwijsinhoudelijke aard. In dat laatste geval spreken we van 
kwaliteitskringen, omdat deze werkgroepen zich bezig houden met de kwaliteit van ons 
onderwijs: vanuit de kwaliteitskringen wordt gekeken welke afspraken nodig zijn om het goede te 
doen, wordt gekeken welke vernieuwingen of aanpassingen eventueel nodig zijn, wordt gekeken 
welke begeleiding nodig is enz. De kwaliteitskringen werken met jaarplannen om zo het proces 
goed te kunnen volgen. Deze jaarplannen worden morgen aan elkaar gepresenteerd, zodat 
iedereen duidelijk weet wat we van elkaar mogen verwachten. 
 
* Een ander onderwerp is het portfolio. Zoals u in het koersplan heeft kunnen lezen is dat één van 
onze ambities:  
2) We bevorderen gedeeld eigenaarschap  

We realiseren een klimaat waarin kinderen zich mede-eigenaar voelen van hun eigen 
leerproces en doen een beroep op hen om hierin verantwoordelijkheid te tonen. We geloven 
in een hogere betrokkenheid wanneer leerlingen meer zeggenschap hebben over hun eigen 
leerproces, doordat zij leren eigen (deel)doelen te stellen, leren reflecteren op hun proces 
en meer verantwoordelijkheid krijgen over de planning van hun werkzaamheden.  

We stemmen dit af op hun eigen niveau en er zal dus sprake zijn van een opbouw door de leerjaren heen.   
Leerkrachten volgen de leerling en hun ontwikkeling en zijn naast instructiegever ook coach.  
Ouders zijn hierin een belangrijke partner (een goede relatie met ouders is essentieel in het leren van het 
kind) en we bevorderen de educatieve driehoek leerling-ouders-school door te gaan werken met portfolio’s 
en contactmomenten met alle actoren uit deze driehoek.   
Morgen gaan we met elkaar praten over één onderdeel uit dit portfolio: een hulpmiddel om met 

de kinderen (vanaf groep 5) te bespreken hoe zij tegen hun eigen leerproces aankijken 

(reflecteren noemen we dat). 

 

* Het laatste onderwerp dat aan bod komt is LIST. Zoals u weet staat dit voor Lezen IS Top. Vanuit 

de kwaliteitskring taal hebben we het over de gemaakte afspraken van ons leesonderwijs. Het is 

waardevol ook bij de vertrouwde onderwerpen met regelmaat bewust stil te staan en zo met 

elkaar te kijken of zaken gaan zoals we willen of dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn om zaken 

te verbeteren. 
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Wees een held, met elkaar! 
Afgelopen week hebben we schoolbreed aandacht besteed aan de Anti 

Pestweek met als thema: Wees een Held, met elkaar! Met deze week hebben 

we de Gouden Weken afgerond. Een periode aan het begin van het schooljaar 

waarin we veel tijd besteden aan de groepsvorming. Goed met elkaar 

omgaan en dus niet pesten, hoort daarbij.  

Op maandag waren er heel wat helden te zien op school. Er liep zelfs een 

echte Spiderman over het grote plein! In de klas zijn er diverse activiteiten 

aangeboden rond het thema Held. Wat doet een held eigenlijk en kunnen wij 

zelf ook een held zijn? Welke eigenschappen heeft een held? Een van 

de opdrachten was: ontwerp een eigen heldenlogo. Daar zijn alle 

kinderen enthousiast mee aan de slag gegaan en er zijn mooie logo’s 

bedacht. De leerkrachten hebben uit elke groep één logo gekozen. 

Deze logo’s zijn te zien op het raam van de Plusklas en in de hal van 

de school. De helden die deze logo’s hebben ontworpen, hebben een 

speciaal helden-certificaat gekregen en een kleine attentie.  

De logo’s blijven nog even hangen zodat we ons bewust blijven van 

de manier waarop we met elkaar omgaan; als een HELD. 

Groene Voetstappen 
Ook dit jaar doen wij mee aan de campagne Groene Voetstappen. Deze actie 

loopt bij ons op school van 23 t/m 27 september aanstaande. Het doel is samen 

Groene Voetstappen zetten voor een veilige en duurzame leefomgeving (lees: 

een beter klimaat). Speciaal in deze week willen wij de leerlingen vragen lopend, 

fietsend, skatend, met de step of met het openbaar vervoer naar 

school te komen. Het gaat er hierbij om, om op een veilige, gezonde en 

milieuvriendelijke manier van transport naar school te komen. De leerkrachten 

registreren deze Groene Voetstappen. Het totaal aantal verzamelde Groene 

Voetstappen van Nederland wordt bekend gemaakt op de landelijke 

Kinderklimaattop later in het jaar. Vervolgens worden deze op de komende 

Klimaattop van de Verenigde Naties aangeboden aan de voorzitter van de top. 

Niet alleen in Nederland geven kinderen het goede voorbeeld, in heel Europa 

doen kinderen mee. De groene Voetstappenactie is onderdeel van de Europese 
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Mobiliteitsweek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 

www.groenevoetstappen.nl 

Kinderboekenweek 2019 – Reis mee!  

Kbs Kievitsloop is een List-school (Lezen is TOP) en natuurlijk besteden we 
aandacht aan de Kinderboekenweek!  
Boeken over voertuigen staan centraal in deze Kinderboekenweek die 
loopt van woensdag 2 oktober tot en met 13 oktober 2019. 
De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers 
van het Prentenboek van de Kinderboekenweek zijn astronaut André 
Kuipers en illustrator Natascha Stenvert.  
Wij hebben het lespakket al in huis met mooie posters, het prentenboek, 

de kinderboekenkrant en een lesbrief met suggesties 
voor lessen rond boeken en lessen bij het thema van de Kinderboekenweek. 
Er is ook weer een lied/dans van Kinderen voor Kinderen: Op reis.  
Woensdag 2 oktober wordt de Kinderboekenweek met de hele school 
geopend op het grote schoolplein om 10.00 uur 
(dit i.v.m. activiteiten in de Plusklas). We spelen 
het spel “Schipper mag ik overvaren” met de 
leerkrachten als tikkers.  

We hopen dat u thuis ook lekker voorleest! Of dat u uw kind 
stimuleert een leuk boek te lezen. 
Wij als team van Kbs Kievitsloop gaan enthousiast aan de slag met de 
Kinderboekenweek! 

Kinderpostzegelactie 
Volgende week woensdag 25 september en de dagen daarna gaan 
kinderen van scholen in heel Nederland en natuurlijk ook van onze groep 7 
en 8 weer de deuren langs voor deze u ongetwijfeld welbekende jaarlijkse 
traditie. Dit jaar heeft de Kinderpostzegelactie als thema ´Dichtbij ieder 
kind, samen in actie voor dakloze kinderen.  Een deel van het opgehaalde 
geld wordt ingezet voor daklozenopvang. Deze kinderen hebben al veel 
meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijke 
periode heen. De opbrengst gaat deels naar kinderen in Nederland en 
deels naar kinderen in het buitenland.  

 

http://www.groenevoetstappen.nl/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/tweede-editie-lokaal-besteden-kinderpostzegels.html
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Stagiaires PABO 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Luc de Hoogh, ik ben 22 jaar oud en kom uit Breda. Dit jaar ben ik begonnen als 
student op Avans Hogeschool met de opleiding leraar basisonderwijs. 
Na het afronden van de HAVO heb ik een paar jaar gewerkt, om er zeker van te zijn dat ik er 
aan toe was om de PABO te gaan doen. 
In mijn vrije tijd heb ik het altijd druk! Ik ben helemaal gek op het luisteren naar en maken van 
muziek, sport ik heel graag en ben ik een groot fan van alles wat met auto’s te maken heeft. 
Ik zie er ontzettend naar uit om iedereen te leren kennen, en met zijn allen een heel leuk en 
leerzaam jaar tegemoet te gaan.  

Hoi allemaal, 
Mijn naam is Sofie van Aart, ben 19 jaar jong en kom hier uit Breda. Ik ben dit jaar één 
van de PABO-studenten van Avans. Hier ben ik dit schooljaar aan begonnen.  
Voordat ik aan deze opleiding begon, heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan op 
ROC Tilburg.  
Verder dans ik in mijn vrije tijd, ben ik graag bij mijn vrienden en werk ik als 
zaterdaghulp bij een bakker.  
Ik hoop hier een leerzaam en leuk jaar te hebben! 
 

Hoi ik ben Eline, 
Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Prinsenbeek. Vorig jaar heb ik de HAVO afgerond en nu zit ik in 
het eerste jaar van de PABO. Dingen die ik buiten school leuk vind om te doen zijn: hockeyen, 
reizen en muziek maken.  
Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen en andere collega’s samen te werken op de 
Kievitsloop.   

 
Mijn naam is Kevin Baron, ik ben 23 jaar oud, ik kom uit Breda en ben eerstejaars 
PABO student. Voorafgaand aan de pabo heb ik CIOS niveau 4 gedaan in Breda en 
Goes. Mijn grootste hobby is voetbal, ik kijk veel wedstrijden op tv en het liefst die 
van mijn favoriete club Ajax. Buiten voetbal kijken ben ik ook voetbaltrainer en ben 
ik drie jaar actief geweest in de jeugdopleiding van NAC. Ik ben dus al wel bekend met 
het voor de groep staan alleen nog niet in de setting van een klaslokaal. Ik kijk er 
dus ook erg naar uit om met de stage te beginnen en dit jaar veel te gaan leren.  
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Op de kalender 

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 

30 sept 1 okt 2 okt 
Start 
kinderboekenweek 

3 okt 
Memo 

 

4 okt 

7 okt 
Dag van de 
Leraar 
Inloop 15.00-
15.30u 

8 okt 9 okt 
herfstwandeling 
gr. 1-2 

10 okt 
voorlees-
kampioen gr. 7-8 

11 okt 
Einde 
kinderboekenweek 

 

Bericht van de Augustinusparochie 
In de bijlage treft u een bericht van de Augustinusparochie over het Vormsel. 

 


