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Welkomstfilm Kinderraad 
 

 
 

De kinderraad heeft een heel leuke film gemaakt om ouders via onze website kennis te laten 
maken met Kievitsloop. Jullie zullen begrijpen dat de kinderen dat een heel belangrijke, heel 
leuke, maar ook heel spannende taak vonden. Ze hebben het ontzettend goed gedaan en we zijn 
heel erg trots op het resultaat. Nemen jullie snel een kijkje op onze website?     
 

Welkom Raymond Smeets  

 
Zoals u eerder vandaag in de mail hebt kunnen lezen, is de vacature voor 
onze nieuwe directeur ingevuld. Met ingang van het nieuwe schooljaar is 
Raymond Smeets directeur van Kbs Kievitsloop en voorzittend directeur 
van de organisatorische eenheid Haagse Beemden (Kbs De Driezwing, Kbs 
Kievitsloop en Kbs De Werft). In de mail stelt Raymond zich aan jullie voor. 
Wij kijken uit naar de samenwerking met Raymond en wensen hem heel 
veel plezier op Kievitsloop. 

 
Pilot met de ouderapp Parro 
Deze week zijn wij gestart met een pilot van de app Parro. Parro is 
de ouderapp van Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Deze app zal 
gedurende de proefperiode (tot de zomervakantie) in de plaats van 
Klasbord gebruikt gaan worden. Wij willen dit proberen, omdat 
Parro meer mogelijkheden biedt dan Klasbord en omdat Klasbord 
een betaalde app wordt. 
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Met Parro kunt u de dagelijkse activiteiten van de kinderen volgen. U ontvangt bijvoorbeeld 
foto’s of andere updates uit de groep. Dit is feitelijk dezelfde functie als die van Klasbord.  
Daarnaast kan bijvoorbeeld de jaarkalender geraadpleegd worden en in een later stadium kunt u 
zich via deze app tevens opgeven voor activiteiten en voor de oudergesprekken. Tevens is het 
mogelijk korte berichten naar de leerkracht te sturen. 

Om te kijken of deze app voldoet aan onze wensen en om 
ervaring op te doen met Parro, hebben wij ervoor gekozen om 
eerst een pilot te draaien met drie groepen (Groep 3,4 en 7). 
Daarna volgt een eventuele keuze voor het gebruik van Parro 
vanaf volgend schooljaar. 

 
 

Beweegweek en sponsorloop voor KiKa 
 
In week 25 (21 t/m 25 juni) organiseren we in samenwerking met Breda 
Actief de beweegweek bij ons op school. Daarin krijgen de kinderen extra 
beweegactiviteiten aangeboden door studenten van de studie Sportkunde 
uit Eindhoven. U hoeft daarvoor niets speciaals te doen, behalve dat de 
kinderen passende buitenkleding dragen of meehebben.  

 
In juist die week hebben wij besloten ook onze jaarlijkse 
actie voor het goede doel te organiseren. Op school 
heeft de kinderraad verkiezingen gehouden. Er kon 
gestemd worden op Het Rode Kruis, Het Vergeten Kind 
en KiKa. Deze doelen waren ook door de kinderraad 
geselecteerd. Vervolgens is er in de groepen 5 t/m/ 8 een 
verkiezing georganiseerd en daar is KiKa als winnaar uit 
gekomen. Voor meer info: https://www.kika.nl/  
 
Daarvoor organiseren wij een sponsorloop. Die vindt 
plaats op donderdagmiddag 24 juni. Binnenkort 
ontvangt u (en uw kind) daarover meer informatie 
m.b.t. de organisatie en het zoeken naar sponsoren.  

 
 

https://www.kika.nl/
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Eindcito groep 8 
 
Wij zijn beretrots op alle kinderen van groep 8. Ondanks de vervelende  
Coronatijd met zeker ook effecten op het naar school gaan, hebben zij een 
prachtige score behaald op de Eindtoets. 
Onze groep 8 heeft een gemiddelde score behaald van 537.1 waar het landelijk 
gemiddelde 534.5 is. 
Omdat er tegenwoordig meerdere eindtoetsen beschikbaar zijn en om deze 
allemaal goed te kunnen vergelijken gelden ook de zogenoemde 
referentieniveaus. In de tabel hieronder laten we onze scores op deze 
referentieniveaus zien: 

 
 Onze score Landelijk 

gemiddelde 
Signaleringswaarde 
inspectie 

Onze ambitie 

Lezen 1F 100% 96% 85% 100% 

Lezen 2F 87% 74% 49% 78% 

Taalverzorging 
1F 

100% 96% 85% 100% 

Taalverzorging 
2F 

63% 61% 49% 60% 

Rekenen 1F 93% 91% 85% 94% 

Rekenen 1S 53% 42% 49% 49% 

 
Meer informatie over de referentieniveaus, kunt u o.a. vinden op https://wij-
leren.nl/referentieniveau.php#:~:text=De%20referentieniveaus%20zijn%20beschrijvingen%20van,ve
rschillende%20overgangsmomenten%20van%20het%20onderwijs.&text=Het%20basisniveau%201F%2
0is%20het,basisschool%20tenminste%20zou%20moeten%20beheersen.  
 
Juffen- en menerendag 2021 
 
Vorige week woensdag hebben alle juffen en meneren hun verjaardag gevierd. Natuurlijk 

Coronaproof en dus waren alle activiteiten in en met de eigen klas. De ouderraad had voor elke 

klas een feestpakket samengesteld… wat een verwennerij! Dankjewel mama’s van de ouderraad! 

Eén onderdeel was het maken van een schilderij met de hele klas. Hier heeft de ouderraad een 

wedstrijd aan verbonden. 

https://wij-leren.nl/referentieniveau.php#:~:text=De%20referentieniveaus%20zijn%20beschrijvingen%20van,verschillende%20overgangsmomenten%20van%20het%20onderwijs.&text=Het%20basisniveau%201F%20is%20het,basisschool%20tenminste%20zou%20moeten%20beheersen
https://wij-leren.nl/referentieniveau.php#:~:text=De%20referentieniveaus%20zijn%20beschrijvingen%20van,verschillende%20overgangsmomenten%20van%20het%20onderwijs.&text=Het%20basisniveau%201F%20is%20het,basisschool%20tenminste%20zou%20moeten%20beheersen
https://wij-leren.nl/referentieniveau.php#:~:text=De%20referentieniveaus%20zijn%20beschrijvingen%20van,verschillende%20overgangsmomenten%20van%20het%20onderwijs.&text=Het%20basisniveau%201F%20is%20het,basisschool%20tenminste%20zou%20moeten%20beheersen
https://wij-leren.nl/referentieniveau.php#:~:text=De%20referentieniveaus%20zijn%20beschrijvingen%20van,verschillende%20overgangsmomenten%20van%20het%20onderwijs.&text=Het%20basisniveau%201F%20is%20het,basisschool%20tenminste%20zou%20moeten%20beheersen
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Stichting Haarwensen 
 

 
Kijk eens hier! Benthe en Nienke hebben na heel lang 
sparen hun prachtige haar laten knippen. Niet zo 
maar, maar om het te doneren aan stichting 
Haarwens. Super meiden, we zijn trots op jullie! 

 
 
 
 

Op de kalender 
 

31 mei 
 

1 juni 2 juni 3 juni 
 
 
Memo 

4 juni 

7 juni 
 
Entreetoets 
groep 7 (hele 
week) 

8 juni 9 juni 
 
Juf Sharon  
jarig 

10 juni 11 juni 

14 juni 
Start 
toetsperiode 
CITO 

15 juni 16 juni 17 juni 
 
Memo 

18 juni 
20 juni: 
vaderdag 

21 juni 
Beweegweek! 

22 juni 
MR-
vergadering 
19.30u 

23 juni 
 

24 juni 
Sponsorloop 
KiKa 
Juf Renee 
jarig 

25 juni 
Einde 
toetsperiode 
CITO 

 


