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Dag tegen Pesten 
 
Op 19 april is de 'Landelijke Dag tegen Pesten'. Op deze dag wordt in 

Nederland extra aandacht besteed aan het stoppen van pesten. Er wordt 

bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel 

slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Want zoals we al 

weten, maar ook bewezen is door wetenschappelijk onderzoek, kan pesten 

invloed hebben op de rest van je leven. 

Op Kievitsloop gaan we hier natuurlijk ook mee aan de slag. Het hele jaar werken we met onze 
Kanjermethode aan de preventie van pestgedrag, maar het is ook goed om er op deze dag nog 
eens met heel de school bij stil te staan. We hopen hiermee nog meer bewustwording te creëren 
bij alle leerlingen.  
In elke groep zullen er uiteenlopende activiteiten worden aangeboden die gaan over zaken als: 
niemand buitensluiten, aardig zijn voor elkaar, elkaar helpen, niet meelopen en wat jij kunt doen 
tegen pesten.  
In de bovenbouw, groep 6-7-8 gaan we specifiek aan de slag met het thema cyberpesten of online 
pestgedrag. We merken als leerkracht dat steeds meer kinderen op steeds jongere leeftijd hier 
mee te maken krijgen. Dit moeten we dus bespreekbaar maken en aanpakken! Uw hulp kunnen 
we daar wel bij gebruiken. In de bijlagen delen we vast tips over het veilig gebruik van Social 
Media en het voorkomen van cyberpesten. 
We hopen op een positieve dag die weer wat koppies aan het denken zet. Praat er thuis rustig 
over door en bekijk samen de foto's die ongetwijfeld op Klasbord zullen verschijnen! 
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Boekendooswedstrijd 
 
Vanaf deze week beginnen we met de boekendooswedstrijd. Wat is er leuker dan knutselen over 
je lievelingsboek? Daarom organiseren we op school een boekendooswedstrijd met natuurlijk een 
leuk prijsje voor de winnaars! 
 
Een boekendoos is een doos die jij versiert in het thema van het boek. Je vult de boekendoos met 
een samenvatting van het boek, jouw mening over het boek en voorwerpen/plaatjes die bij het 
boek passen.  
Voor de boekendoos gebruik je een doos die je makkelijk mee kunt nemen naar school. Een 
schoenendoos is bijvoorbeeld een goed formaat. De buitenkant van de doos versier je met 
plaatjes die iets zeggen over het boek. Op het deksel plak je bijvoorbeeld een kopie van de 
voorkant van het boek. De titel en de schrijver moeten ook duidelijk te zien zijn. Denk aan je naam 
en je groep op de doos. Op internet staan veel tips en voorbeelden. Je maakt je boekendoos thuis 
en mag hem inleveren bij je juf of meneer op maandag 17 mei.  
 
Wij kiezen de drie mooiste boekendozen uit en dan zal er op 20 mei een prijsuitreiking zijn. Er is 
een prijsje voor de leerlingen van de groepen 1/2, groepen 3/4/5 en groepen 6/7/8.   
Daarbij worden de drie boekendozen van deze winnaars tentoongesteld bij de Kinderboekentuin 
in Breda. Dat is nog eens leuk… jouw boekendoos in een echte kinderboekenwinkel!   
 
Veel plezier en succes met het maken van een boekendoos. Wij zijn benieuwd! 
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Koningsspelen  

 
Op 23 april organiseren we op Kievitsloop, net als op vele andere 
scholen in het land, de Koningsspelen. 
Helaas niet geheel zoals we gewend zijn, maar we maken er met elkaar 
een heel gezellige en sportieve dag van! 
Dit jaar zullen we niet naar BSV Boeimeer gaan, maar zullen de 
Koningsspelen in en rond de school plaatsvinden. Breda Actief heeft 
geheel coronaveilige sportactiviteiten georganiseerd en zal de spellen 
begeleiden. De klassen zullen niet gemixt worden, maar blijven bij 
elkaar.  
 
Er zullen zowel binnen- als buitenactiviteiten georganiseerd worden, dus houd daar met het 
uitkiezen van de sportieve outfit rekening mee. 
 

 
De kinderen komen op de gewone tijd naar school en zullen allemaal op school 
lunchen. Vergeet dus niet om een lunch mee te nemen! 
Ook zullen zij via het koningsontbijt wat te eten en drinken van ons ontvangen. Dit is 
echter niet voldoende als maaltijd, maar dient als extraatje.  
 

 
Let op: we zijn deze dag om 14:15 uit!  
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Memo  
Kbs Kievitsloop nr.15 

----------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2020-2021 
 

Op de kalender 
 

5 apr 
 
Tweede 
Paasdag – vrij! 
 

6 apr 7 apr 8 apr 
 
Schoolfotograaf 
 
Memo 

9 apr 

12 apr 13 apr 14 apr 
 
Verkeersexamen 
praktijk gr 7-8 

15 apr 
 
 
 

16 apr 
 
Meneer René 
jarig 

19 apr 
 
Dag tegen 
Pesten! 

20 apr 
Cito groep 8 
19.30 MR-
vergadering 

21 apr 
Cito groep 8 

 

22 apr 
Cito groep 8 
 
Memo 
 

23 apr 
 
Koningsspelen 
14.15u uit! 

26 apr 
Start samen 
beter lezen 
Groep 3-4-5 

27 apr 
 
Koningsdag- 
Vrij! 

28 apr 29 apr 
 
Juf Michelle en 
Juf Ineke jarig 

30 apr 
 
 
 

 


