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Oproep tot kandidaat stellen MR 
De tweede termijn van Wendy Bosker loopt aan het eind van dit 

schooljaar af, daarom is de MR (Medezeggenschapsraad) van Kbs 

Kievitsloop op zoek naar een enthousiaste ouder om deel te nemen in 

het overleg in het nieuwe schooljaar. Dus, vindt u het leuk om mee te 

praten en na te denken over het reilen en zeilen van de school en wilt u 

aanspreekpunt zijn voor de ouders, meldt u dan aan! 

Dit kan uiterlijk tot vrijdag 20 mei om 12 uur via een e-mail naar 

‘kbskievitsloop_mr@inos.nl’  In de aanmelding graag uw naam, 

telefoonnummer, e-mailadres, een korte introductie en motivatie van 

maximaal een half A4 samen met een foto. 

Als er zich meerdere kandidaten melden, zal er een stemming gehouden 

worden. Bij slechts één kandidaatstelling zal deze kandidaat automatisch 

“gekozen” worden. 
 

Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder staat het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. Het 

schooljaar 2022-2023 start op maandag 5 september. 

Studiedag 1 Woensdag 5 oktober 2022 

Herfstvakantie 24 - 28 oktober 2022 

Studiedag 2 Maandag 31 oktober 2022 

Dag na Sintfeest Dinsdag 6 december starten we om 10.30 uur 

Vrijdag voor Kerst Vrijdag 23 dec. begint de vakantie om 12.00 u. 

Kerstvakantie 26 december 2022 – 6 januari 2023 

Studiedag 3 Woensdag 1 februari 2023 

Vrij. voor Carnaval Vrijdag 17 februari vanaf 12.00 uur vrij 

Carnavalsvakantie 20 februari – 24 februari 2023 

Studiedag 4 Woensdag 29 maart 2023 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023 vanaf 12 uur vrij 

Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 – 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren Maandag 29 mei 2023 

Studieweek 19 – 23 juni 2023 

Calamiteitendag Vrijdag 14 juli 2023 

Zomervakantie 17 juli – 25 augustus 2023 

Eerste schooldag schooljaar 23-24 is op maandag 28 augustus 2023 
 

Nu eerst maar eens genieten van de welverdiende meivakantie. Ik wens iedereen een fijne vakantie, 

Raymond mede namens het team van Kbs Kievitsloop.  
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Agenda 

22 apr. Koningsspelen 

25 april tot en met 6 mei 

meivakantie 

29 apr. Juf Ineke en juf 

Michelle jarig 

12 mei Afsluiting Samen 

Beter Lezen gr. 3-4-5 

13 mei Schoolreis 

19 mei Memo 16 
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Bezoek aan bejaardenhuis de Hillen 
De beide kleutergroepen gingen in optocht naar het bejaardenhuis. 

De paasstokken van groep 4 en groep 8 gingen als cadeautje naar de 

“oudjes”. De reacties van zowel oud als jong waren ontroerend. 

 

We hebben samen paasliedjes gezongen en onze kleuters kregen 

limonade en een spekkie.  Met dank aan Saskia Gielen, de moeder Isa en 

Quinn. Dit was weer een prachtige les burgerschap! 

 

Schoolvoetbal 
De afgelopen weken hebben de groepen 4 tot en met 8 op woensdagen 

meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen hebben veel 

plezier gehad en enorm hun best gedaan. 

 

GROEP 4 KAMPIOEN 

Wat een prachtige dag was het gisteren. De zon scheen heerlijk en onze groep 4 leerlingen hadden 

super veel zin in het voetbaltoernooi. Met 12 spelers, een coach, aanmoedig-ouders en de juf gingen 

we aan de slag.  

De eerste twee wedstrijden, tegen de Werft en Hoogakker waren een makkie. Beide wedstrijden 

werden gewonnen met 3 - 0. Onze keeper verveelde zich enorm.  

Een beetje overmoedig begonnen onze kanjers aan de derde wedstrijd tegen de Wildert maar die 

bleef, net als de vierde wedstrijd tegen de Rietvink, onbeslist. Daar baalden ze van. Maar na wat 

eten, drinken en een ijsje had iedereen er weer zin in. Onze coach nam nog even alle posities door en 

met de nieuwe strategie vol met verse 

energie mochten we beginnen aan de halve 

finale. Die wonnen we maar liefst met 4 - 2! 

We mochten door naar de finale. De ouders 

schreeuwden de kelen schor maar niet voor 

niets; we wonnen met 2 - 0! Wat een feest, 

iedereen was door het dolle heen. Twee 

bekers staan er nu te blinken op school. De 

kampioensbeker en een wisselbeker.  

Los van het geweldige resultaat was het 

een heel toffe dag, het weer was heerlijk, er 

was veel publiek, de organisatie liep als een 

trein, geen blessures en een prima sfeer. 

We hebben met zijn allen genoten!  
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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 versierd wordt in het thema van het boek. Je gebruikt hiervoor een 
doos die je makkelijk mee kunt nemen naar school, een schoenendoos is een goed formaat. De 
buitenkant van de doos wordt versierd, bijvoorbeeld met plaatjes of tekeningen die iets zeggen over 
het boek. Op het deksel kan een kopie van de voorkant van het boek geplakt worden. De titel en de 
schrijver moeten ook duidelijk te zien zijn, net als je naam en je groep. Verdere informatie over hoe 
de boekendoos gemaakt wordt, staat op het papier met uitleg dat dinsdag is meegegeven. Deze 
informatie is ook gedeeld via Parro. 
 
De boekendozen worden thuis gemaakt en kunnen 
mee naar school genomen worden als ze af zijn, 
uiterlijk op woensdag 25 mei. Wij kiezen de 4 mooiste 
boekendozen uit; er is een prijs voor de leerlingen van 
de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  Daarbij zijn de 3 
mooiste boekendozen vanuit iedere klas 
tentoongesteld in de hal tijdens de inloop op vrijdag 3 
juni. 
 

We wensen jullie veel lees en knutselplezier! Succes!  
 

Cito Centrale Eindtoets 2022 groep 8 
De kop is eraf. Groep 8 is gestart met de CITO Centrale 

Eindtoets 2022.  Woensdag en donderdag werden de 

basisvakken afgerond. Dinsdag na de meivakantie volgen de 

w.o.-vakken. De kinderen zijn goed voorbereid en hebben 

keihard gewerkt. 

Weer een stap verder voor onze groep 8 leerlingen. Het einde 

van hun basisschooltijd komt in zicht. 
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Lekker blijven lezen 
De meivakantie staat weer voor de deur. Heerlijk toch, zou je denken? Dat is het zeker! Toch willen 

wij jullie aandacht vragen voor het lezen. Zoals jullie wellicht weten staan, na de meivakantie, de 

Cito-toetsen op de planning. Het zou zonde zijn als kinderen net even wat minder getraind zijn als ze 

2 weken lang niet geoefend hebben met lezen. Ons advies is dan ook: blijf lezen!  

Het liefst 10 minuten per dag. Dat is beter dan 1 keer in de week een uur. Het hoeven niet persé 

leesboeken te zijn. U kunt ook denken aan de stripboeken, tijdschriften, informatieve boeken, 

gedichtenbundels, menukaarten, kerstkaarten, sprookjesboeken, informatieve boeken, spelregels 

van een spelletje, moppenboekjes, plattegronden etc.  

Helpt u mee?   

De eerste maandag, 25 april 2022, van de meivakantie is het startpunt van ons project "Samen Beter 

Lezen". Dit project is bedoeld voor de groepen 3, 4 en 5 en is een logisch vervolg op het project wat 

eerder dit jaar in december is gehouden.  

Wat houdt dit project in?  

Het project houdt in dat er minimaal 4 keer per week 15 minuten, samen met een ouder of tutor 

(degene die de leerling helpt bij het lezen), hardop gelezen wordt gedurende een periode van 1 

maand.  

Hoe werkt het?  

U (of nog beter uw kind) kiest een boek dat aanspreekt. Dit mag één of twee AVI-niveaus hoger zijn 

dan het niveau wat uw kind op de laatste toets heeft behaald. Dit kan een leesboek, informatieboek 

of een prentenboek zijn.   

Kinderen die momenteel in groep 3 zitten kunnen over het algemeen het beste boekjes lezen op het 

niveau van AVI-start of AVI-M3.   

Leestechnieken  

Het is belangrijk om de tekst hardop te lezen met uw kind. Zo kunt u uw kind helpen om beter te 

gaan lezen:  

• voorlezen – u leest de tekst rustig een keer voor en uw kind wijst de tekst mee met vinger of 

kaartje  

• simultaan lezen ('koor lezen') - tegelijkertijd dezelfde tekst hardop lezen  

• om de beurt lezen – om de beurt leest u een zin, alinea of 

pagina  

• alleen lezen – uw kind leest hardop voor.  

Tot slot willen we benadrukken dat het beter is elke dag 15 

minuten te lezen, dan 1 keer per week een uur.  

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande eventueel vragen 

en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht 

van uw kind. U doet toch zeker wel mee?  
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Schoolreis  
Op vrijdag 13 mei is het zover: De jaarlijkse schoolreis!   

We gaan met de groepen 3 tot en met 7 naar Diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam. We gaan er zoals altijd een gezellige dag van maken.    
In Blijdorp ontmoeten we ijsberen boven en onder water in Arctica, 
wandelen we over de zeebodem in de tunnel door het haaienbassin in het overdekte waterwereldeel 
Oceanium, bezoeken we de prachtige okapi’s in Afrika, staan we oog in oog met de leeuwen en 
ontmoeten we de olifantenfamilie in Azië. In het overdekte vlinderparadijs Amazonica fladderen 
honderden kleurige, Zuid-Amerikaanse vlinders. 

Het programma ziet er als volgt uit:    
08.30 uur op school aanwezig  
08.45 uur vertrek met de bus richting Diergaarde Blijdorp in Rotterdam  
15.45 uur verzamelen bij de bus en vertrek terug naar school    
17.00 uur aankomst op school (Mocht dit tijdstip veranderen, dan zullen wij u via           
  Parro op de hoogte houden.)  

We verzamelen eerst allemaal in het eigen klaslokaal. Daar worden we opgehaald om naar de bus te 
gaan en vertrekken we richting onze bestemming.   
Daar aangekomen lopen de kinderen in groepjes, onder begeleiding, door het park.   
De kinderen van groep 7 mogen op eigen gelegenheid door het park lopen. Tevens is er een centrale 
post aanwezig.    
                                                            
Het is belangrijk om de volgende zaken in de gaten te houden:   

• Een lunchpakket en voldoende drinken in een handige rugzak. 

• Een briefje in de rugzak of jaszak met een telefoonnummer waarop u deze   
dag te bereiken bent. 

• Doe gemakkelijke schoenen aan. 

• Het is niet de bedoeling dat kinderen geld, een mobiele telefoon of andere   
waardevolle spullen meenemen. 

• De kinderen krijgen een blauw hesje aan, waaraan zij makkelijk te herkennen   
zullen zijn. Deze hesjes delen we op de dag zelf in de klas uit en dienen dezelfde   
dag ook weer ingeleverd te worden bij de hulpouders of de eigen leerkracht.  

  
Mocht u ons nodig hebben in geval van nood? Dan kunt u contact 
opnemen met de school, onze collega’s op school kunnen dan contact 
opnemen met de collega’s in Rotterdam of u kunt de leerkracht van uw 
zoon of dochter een berichtje sturen in Parro.  
   
Als school geven wij uiteraard aan Kober door dat we er die dag niet zijn, 
maar we gaan ervan uit dat u ook zelf eventuele wijzigingen voor deze 
dag doorgeeft.   
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De dag tegen pesten 
Elk jaar op 19 april is de nationale dag tegen pesten en uiteraard hebben 
we hier op Kievitsloop ook in alle groepen aandacht aan besteed. Gelukkig 
geven de leerlingen ons via de vragenlijsten van Kanjer terug dat er weinig 
pestgedrag wordt ervaren maar ook bij ons komt het helaas voor. 
Dit jaar hebben we er voor gekozen om het accent te leggen op de 
meelopers en de toeschouwers in de groep en niet zozeer op pester en de 
gepeste. Meelopers en toeschouwers hebben veel meer invloed dan ze 
denken en ze zijn cruciaal bij het oplossen en voorkomen van pestgedrag. 
Want jij kunt zelf de keus maken of je meedoet of niet, of je de pester benzine geeft of niet. En als 
toeschouwer kun je ingrijpen of niet. Naar aanleiding van een filmpje zijn we met de kinderen in 
gesprek gegaan over hoe je kunt reageren als je pestgedrag in jouw groep ziet. Ook hebben we 
Kanjerles gegeven die gaat over hoe je op een goede manier kunt ingrijpen. Met gesprekjes, vragen 
en rolspellen hebben we hier mee geoefend. Uiteraard hebben we hierbij ook de kanjerregels 
ingezet. Hopelijk heeft deze dag weer voor meer bewustzijn gezorgd. De filmpjes zijn trouwens ook 
leuk om thuis eens samen te bekijken. En praat er dan samen nog eens rustig over door! 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogb3HhrdTmY en  

https://www.stoppestennu.nl/ik-ben-een-pestkop-hoe-stop-ik-met-pesten-voor-leerlingen 

 

Verkeersexamen groep 7 

Alle kinderen zijn geslaagd voor het Nationaal VVN verkeersexamen!  

Gedurende de gehele basisschool krijgen de kinderen verkeerslessen. Natuurlijk leer je als kind ook 
van je ouders hoe je je in het verkeer gedraagt. In groep 7 wordt landelijk het verkeersexamen 
afgenomen. Ter voorbereiding daarop wordt tijdens de lessen nog een extra stapje bijgezet. Het is 
niet voor niets dat het Nationaal verkeersexamen juist op deze leeftijd wordt afgenomen: de 
kinderen gaan steeds vaker alleen op pad en ook steeds verder van huis. Bovendien fietsen ze over 
ruim een jaar al naar hun nieuwe school op het voortgezet onderwijs.  
Op 31 maart hebben alle kinderen met succes het theoretisch examen afgelegd. Op 13 april volgde 
het praktisch verkeersexamen, waarbij een route door de wijk is gereden. Veel hulpouders 
bemanden de controleposten, waarvoor dank. Ook dit praktijkexamen hebben alle kinderen met 
goed gevolg afgelegd waarmee we kunnen zeggen dat alle groep 7 leerlingen zich in het verkeer op 
een veilige manier kunnen begeven. Gefeliciteerd allemaal met jullie diploma! 
 

  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOgb3HhrdTmY&data=05%7C01%7Craymond.smeets%40inos.nl%7C336310fc2be04f8b922f08da21fb7723%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637859661160820820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tu9Buwv%2FPfmT2f6vWigpRtNutosbYQ5ja1x3dBcb1n8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoppestennu.nl%2Fik-ben-een-pestkop-hoe-stop-ik-met-pesten-voor-leerlingen&data=05%7C01%7Craymond.smeets%40inos.nl%7C336310fc2be04f8b922f08da21fb7723%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637859661160820820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AmSarS2O69WiqfxOHVJsuvtobgCqFVkeOVkq%2BOMIUY4%3D&reserved=0
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Groene schoolplein 
Het groene schoolplein is landelijk een issue. Wij hebben samen met meneer Dingeman voor het 
lokaal van groep 1-2 A een bloemen- moestuin gecreëerd. We gaan samen met de kleuters zaaien en 
hopelijk oogsten. Voor de bijen en de vlinders. Het verzorgen wordt in het wekelijks programma van 
de beide kleutergroepen toegepast. Zorg voor de natuur!  
 

Brakkenfestival 
In het weekend van 30 en 31 juli is het Brakkenfestival terug! Van 10.00  tot 16.00 uur spelen 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar op het leukste  kinderevenement van Brabant. Het tweedaagse 
festival vindt traditiegetrouw plaats in de Optisport Kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg. Helpt u 
mee om hier een succes van te maken? 
 

Wat is er te doen? 

Er zijn genoeg traditionele en nieuwe activiteiten aanwezig om het speelplezier van de kids nog 
groter te maken. Een paar voorbeelden zijn schilderen, schminken, cup cakes of iets sportiefs. 
Kinderen spelen zonder ouders onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Met de veilige services 
in vrijwilligersbegeleiding, EHBO en kleed- en toiletruimtes die ouders van het Brakkenfestival 
gewend zijn. En het allerleukste? Kinderen zijn de baas, want ouders worden verzocht om na  
een korte blik op het festival het festivalterrein te verlaten. 
 

Maximaal 300 tickets verkrijgbaar per dag 

Met een ticket hebben kinderen de hele dag toegang tot alle activiteiten. Een entreekaart kost € 6,- 
per kind per dag (€ 10,- aan de poort als er nog toegangskaarten zijn) en € 1,- voor kinderen waarvan  
ouders in het bezit zijn van een BredaPas. 
Kaarten koop je online via www.ticketkantoor.nl/shop/brakkenfestival2022   
 

Missie 

Het Brakkenfestival is een evenement voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar die, onder leiding van deskundige vrijwilligers, op 
verantwoorde manier plezier maken. Traditiegetrouw vindt het 
festival in de eerste week, of het eerste weekend, van de 
basisschoolvakantie plaats. De kindervakantieweek is dan het 
grootste kinderevenement van Brabant en uniek in haar soort. Het 
Brakkenfestival is ook online met allerlei leuke dingen om te doen. 
Bijvoorbeeld een activiteit om je niet te vervelen, iets creatiefs, een 
work-out, ballonnen proefjes of een boek lezen. 
Meer informatie leest u op www.brakkenfestival.nl  Heeft u nog 
vragen? Ik beantwoord ze graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jolanda Bastiaans 
Coördinator Marketing & Communicatie 
 

http://www.ticketkantoor.nl/shop/brakkenfestival2022
http://www.brakkenfestival.nl/

