Memo 14
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------De grote Rekendag
Op woensdag 30 maart was de Grote Rekendag. Kinderen ontdekten op
een onderzoekende en speelse manier hoe leuk rekenen kan zijn. Het
thema van deze Grote Rekendag was dit jaar "Bouwavonturen".
Het specifieke thema van groep 7 en 8: Bouw een Tiny House.
Voorafgaand aan deze dag werden de kinderen al aan het
voorbereidend werk gezet, zoals een echte werkvoorbereider ook op tijd
moet beginnen. Van tekenaar (op schaal), werkvoorbereider tot
architect alles kwam voorbij. De ochtend was natuurlijk veel te kort,
want tijdens dit proces werden de kinderen alleen maar enthousiaster.
Het resultaat mag er wezen. Een echte stad is gevormd. En ieder Tiny
House heeft zijn eigen verhaal.
Ontwerpen van dierentuin in de groepen 1-2! Aan de slag met
plattegronden, ingang met kassa (rekenen met geld), verblijven van de
dieren inrichten, bewegwijzering stempelen, voedertijden aangeven
(klokken), samenwerking en vooral veel plezierbeleving!
Groep 4 heeft heel enthousiast gewerkt tijdens de Grote Rekendag. De
dag begon wat paniekerig omdat de site eruit lag, maar net op tijd was
hij weer in de lucht. Eerst hebben we veel vreemde gebouwen van over
de hele wereld bekeken. En in die gebouwen zagen we cirkels,
rechthoeken, driehoeken, vierkanten, zeshoeken en nog veel meer.
Sommige gebouwen waren heel bijzonder! Vervolgens was er een circuit
dat prima verliep, mede dankzij de hulpmoeders. We deden een spel,
bouwden met Kapla en digitaal. We maakten van lego en blokken
verschillende bouwwerken die dan werden opgemeten. Na het
buitenspelen werden er met kosteloos materiaal de mooiste
bouwwerken ontworpen en gebouwd. De verschillende vormen kwamen
daarin weer terug. Een heel leerzame, gezellige en
constructieve dag!
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Inhoudsopgave
Blz. 1 De grote Rekendag
Blz. 2 Pasen en Ramadan,
sponsorloop, studiedag,
koersplan 2022-2026
Blz. 3 Juf Judith, Avond-4daagse
Blz. 3-4 Zomerkamp

Agenda
12 april MR vergadering om
19.30 uur
13 april Juf Wianka jarig
13 april Praktisch
verkeersexamen groep 7
15 april Goede vrijdag, alle
leerlingen ’s middags vrij
16 april meneer René jarig
17 april Pasen
18 april Tweede Paasdag,
alle leerlingen vrij
19-20-21 april Centrale
Eindtoets 2022 groep 8
21 april Memo 15
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----------------------------------------------Pasen en Ramadan
Op vrijdagmiddag 8 april hebben we een crea-middag. Tijdens deze middag gaan de kinderen aan de
slag met het maken van een Palmpaasstok.
Op donderdagmorgen 14 april vieren we Pasen op school. Ook gaan we in de loop van de ochtend
met alle groepen naar de Lucaskerk. Het Paasverhaal wordt verteld, enkele kinderen lezen een
voorbede, kaarsjes worden aangestoken en samen zingen we liedjes. In de middag gaan de kinderen
in hun eigen groep aan de slag met creatieve Paasopdrachten en er worden natuurlijk eitjes gezocht.
Op Kbs Kievitsloop zitten niet alleen katholieke kinderen. Zo zijn er ook gezinnen waarin het
Islamitisch geloof beleefd wordt. De Ramadan is begonnen, een maand van bezinning, onthouding en
ook samen delen. Voor iedereen een fijne Ramadan en voor de katholieke gezinnen een Gezegend
Paasfeest.

Sponsorloop
De sponsorloop is een enorm
succes geworden. We willen
nogmaals alle kinderen en
jullie als ouders/ verzorgers
bedanken voor de inzet.
Trots op de opbrengst voor
Giro 555/ Oekraïne.

Studiedag
Op vrijdag 1 april had ons team een studiedag. We hadden een training over Nieuwsbegrip die
deskundig begeleidt door de CED groep. Daarnaast hebben we de scores op de Cito M-toetsen van
onze leerlingen goed in beeld gebracht. We spraken over het koersplan 2022-2026 en ook kwam
meer- en hoogbegaafdheid aan bod. We mogen wel spreken van een zeer productieve dag, de
betrokkenheid was groot.

Koersplan-bijeenkomst
Woensdag 30 maart waren de ouders van onze school uitgenodigd om van gedachten te wisselen
over het koersplan voor de periode 2022-2026. Leden van OR en MR sloten aan en samen met een
aantal teamleden hadden we een inspirerende bijeenkomst. De geplande eindtijd van 18.00 uur
werd ruimschoots overschreden. We spraken over de volgende onderwerpen: evaluatie van de
periode 2018-2022, wie zijn wij, het thema geluk, het thema onderwijs van vandaag voor morgen,
het thema partnerschap en het thema bewust omgaan met je omgeving. Een grote dank gaat uit
naar de aanwezige ouders.
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----------------------------------------------Juf Judith van de Plusklas
NIEUW OP KBS KIEVITSLOOP:
Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Judith Schoone.
Vanaf 1 april ben ik op woensdag op de Kievitsloop als juf van de
plusklas. Ik geniet van de momenten dat ik kinderen zie groeien in hun
ontwikkeling. Elke dag is weer anders en maakt voor mij elke dag weer
een nieuwe uitdaging om naar mijn werk te gaan. Zijn er vragen, wil je
iets weten of gewoon even kennismaken? Loop gerust bij me binnen.

Geen avondvierdaagse
Het bestuur van de Stichting Haagse Beemden Vooruit heeft na lang wikken en wegen, besloten om
dit jaar GEEN Avondvierdaagse te organiseren.
Het bestuur heeft dit helaas moeten besluiten vanwege de volgende redenen:
1. de corona die nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. We vinden
de risico's te groot om met een hele grote groep, ook al is het in de buitenlucht, te gaan
lopen.
2. de tijd om het te organiseren is te kort
3. we hebben niet genoeg vrijwilligers om alles in goede banen te leiden, daardoor komt het op
een klein aantal mensen aan die naast hun baan hier niet genoeg tijd in kunnen stoppen. Heb
je interesse om ons team te versterken als vrijwilliger, stuur dan een mail
naar infoshbv@gmail.com
Met vriendelijke groet namens het Bestuur Haagse Beemden Vooruit
Paul Buijs en Annemiek van Ginneken

Zomerkamp
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de zomervakantie
geweldige zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in de gemeente Breda.
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te
maken. Een weekje Zomerkamp is voor elk kind een avontuurlijke en leuke ervaring die hij/zij niet
snel zal vergeten!
Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke kampweken in de
eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te Tilburg.
• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
• Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3
voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
• Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22
t/m 12-8-22)
• Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar. (Middelbare school)
• Beschikbare plekken: VOL.
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----------------------------------------------Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleineren beurs en
voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze website www.zomerkampenbreda.nl
Met vriendelijke groet,
p/o deelnemersadministrateur, Stichting zomerkampen Breda, www.zomerkampenbreda.nl
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