
Memo 5   

Kbs Kievitsloop 
----------------------------------------------- 

 

                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2021-2022 
 

1 

Sociaal-emotionele ontwikkeling op Kbs Kievitsloop 
In het voor- en najaar vullen alle leerkrachten de KanVAS vragenlijsten in. 

Dit zijn de vragenlijsten die de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 

leerlingen volgen en die onderdeel zijn van onze Kanjer methode. De 

leerkrachten kijken of de volgende 12 onderdelen van toepassing zijn voor 

elke individuele leerling: Afhankelijk, Angst, Onrustig verstorend, 

Faalangst, Gebrek aan concentratie, Gebrek aan motivatie, Gebrek aan 

zelfvertrouwen, Ongelukkig somber, Slecht aanspreekbaar op gedrag, 

Agressie, Pest en Wordt gepest.  

Over het algemeen kunnen we stellen dat het sociale klimaat goed is in de 

groepen en de tabellen kleuren dan ook mooi groen. Wel valt op dat er in 

nagenoeg alle groepen nog winst valt te behalen op het gebied van 

Afhankelijkheid en Concentratie.  

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen tweemaal per jaar 

vragenlijsten in. Een lijst gaat over hun eigen gedrag en ontwikkeling de 

andere lijst gaat over hoe zij de groep zien. De antwoorden worden 

gerangschikt naar Welbevinden, Veiligheidsbeleving, Ondervindt agressie, 

Angst voor agressie, Klas ziet problemen en Leerkracht treedt op. Ook hier 

laten de tabellen een positief beeld zien. Als er sprake is van een 

vervelende situatie, dan treedt de leerkracht op, aldus de leerlingen.  

Hoewel wij tevreden zijn over de resultaten, is er altijd ruimte voor 

verbetering. Een aantal leerlingen heeft het toch nog wel eens lastig op school of komt niet helemaal tot 

ontwikkeling. Door middel van gesprekken met de betreffende leerlingen en activiteiten (op het gebied van 

samenwerken en vertrouwen maar ook op het gebied van samen plezier maken) in de groep werken we 

hier met onze Kanjermethode aan. Daarnaast worden er interventies op het gebied van groepsdynamiek 

ingezet. Voor leerlingen die nog een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen we SoVa (sociale 

vaardigheid) training aanbieden.   

Wij hopen en vertrouwen erop dat door onze brede aanpak: Kanjerlessen, interventies op groepsniveau en 

SoVa training alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op Kbs Kievitsloop zodat alle leerlingen met plezier 

naar school gaan. Want alleen leerlingen die zich prettig en veilig voelen komen uiteindelijk tot leren. En 

dan is er sprake van een win-win situatie! We streven ernaar om ook de ouders hierbij te betrekken. Vorig 

jaar hebben tijdens een Lock down thuis-kanjerlessen aangeboden 

maar het liefst zouden we u uitnodigen tijdens een Kanjerles. 

Hopelijk gaat dit lukken als alle corona-toestanden verleden tijd 

zijn. Ondertussen zetten we allemaal onze witte pet op: kinderen, 

leerkrachten en ouders! 

Met vriendelijke groet,  

Ciska Kelly 
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Foto’s en filmpjes 
De komende periode staan er weer een aantal activiteiten op het programma. Vandaag, donderdag, 

opende we het meneer Popkoplein en binnenkort houden we de Sintviering en weer wat later de 

Kerstviering. Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

Als ouder bent u van harte welkom om met ons op het plein activiteiten bij te wonen (mits de geldende 

corona maatregelen het toelaten).  

Graag willen wij uw aandacht vragen bij het maken van foto’s. Wilt u er alstublieft op letten dat u foto’s 

maakt van uw eigen kind en wilt u er alert op zijn dat u geen foto’s op social media plaatst waar andere 

kinderen/ volwassenen op staan? 

Ik reken op uw begrip en op uw medewerking. Dank hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 

Raymond 

 

Kerstviering 23 december 2021  
Sinterklaas is nog niet eens in het land en er is al een bericht vanuit de kerstcommissie. We willen alvast 

wat extra informatie geven omtrent de kerstviering van dit jaar. Dit jaar hebben wij gekozen voor een tocht 

door de wijk en een diner. De avond zal daardoor in twee delen verdeeld zijn.  

De kinderen worden om 17.00 uur op school verwacht. De inloop zal vanaf 16.45 uur zijn, zodat je de 

hapjes naar binnen kunt brengen en we direct om 17 uur kunnen beginnen! Het einde van de viering zal om 

19.00 uur zijn en vanaf 19.00 uur zullen de klassen naar buiten komen. Uiterlijk om 19.15 uur is iedereen 

buiten. 

In de kalender staat deze kerstviering vermeld. Dat heeft u mogelijk al in uw agenda genoteerd. 

Belangrijk om te weten: omdat deze viering in de avond zal plaatsvinden, zullen de kinderen eerder uit zijn 

overdag. De school zal eenmalig om 14.15 uur uit zijn. Wij zullen dit 

kortsluiten met de BSO voor de kinderen die daar naartoe moeten. 

Mocht het voor u een probleem zijn uw kind eerder op te halen, kunt u dit 

tegen die tijd aangeven aan de leerkracht van uw kind. 

Natuurlijk zullen we alles omtrent Covid-19 goed in de gaten houden en zo 

goed mogelijk rekening houden met eventuele maatregelen. 

 

Noteert u het in de agenda?  

Donderdag 23 december 2021 zijn de kinderen om 14.15 uur uit en zal er 

een kerstviering zijn van 17.00 uur - 19.00 uur 
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Internationale studenten geven Engels op Kbs Kievitsloop 
De komende tien weken zullen onze kinderen Engelse les krijgen van internationale 

studenten leerkracht basisonderwijs. Deze enthousiaste studenten – afkomstig uit 

Spanje, Slovenië, Polen en China - kunnen het onderwijs een extra impuls geven.  

Zij spreken geen Nederlands, waardoor onze kinderen op een natuurlijke manier 

het Engels zullen kunnen en moeten gebruiken. Daarnaast zal in de plusklas ook 

extra Spaans gegeven worden. De groepsleerkrachten zijn ter ondersteuning 

gewoon bij de les aanwezig. Natuurlijk zijn wij erg blij met deze mogelijkheid voor 

onze kinderen! 

 

Zichtbaarheid in het verkeer  
Volgende week is het op school de week van de zichtbaarheid in het verkeer. Aangezien met het verzetten 

van de klok de dagen korter zijn geworden, is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Wist je 

dat:  

• als je donkere kleding draagt, je pas vanaf 20 

meter zichtbaar bent, 

• je met lichte kleding al vanaf 50 meter zichtbaar 

bent, 

• je met reflectie al vanaf 150 meter te 

zien bent!  

Met andere woorden zorg er dat je zichtbaar bent in het verkeer! Volgende week gaan onze 

verkeersouders met groep 5 de verlichtingsactie-tags op de stoep spuiten in het kader van dit thema.  

Voor groep 1 tot en met 4 organiseren wij een belevingsles, 's ochtends op het schoolplein en wel 

op vrijdag 19 november. Kinderen gaan ervaren wat het effect is van donkere of reflecterende kleding.  

De bovenbouwgroepen 5 tot en met 8 nemen op diezelfde vrijdagochtend 19 november allemaal hun fiets 

mee voor een lichtcontrole. Is de fiets licht-proofed om veilig gebruikt te worden tijdens de donkere 

winterdagen? 

Kijk eens naar deze filmpjes; dan weet u waarom!    

https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo en  https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0  

 

Meneer Popkoplein   
Vanmiddag hebben we in het bijzijn van al onze 

leerlingen en een enorm aantal ouders het meneer 

Popkoplein onthuld. Meneer Dingeman en twee 

kinderen uit groep 3 onthulden het naambord. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo
https://www.youtube.com/watch?v=Xyqa5zUGwP0

