Memo 18
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Buiten spelen met waardevol materiaal
De juffen van de groepen 1-2 hebben allerlei waardevolle spullen op
twee dekens gelegd en de kleuters gingen direct enthousiast aan de
slag!
Verzamelen, insectendoosjes maken en met een prikpen luchtgaatjes
maken, winkeltje spelen. Er kwamen spontaan allerlei begrippen langs.
We noemen dat in het onderwijs spelend leren. De volgende dag
vroegen de kinderen of ze weer met deze spulletjes mochten spelen,
natuurlijk mag dat!

Inhoudsopgave:
Blz. 1 Buiten spelen met
waardevol materiaal
Blz. 1 Groepsverdeling
Blz. 2 E-waste in groep 7,
gastles in groep 7, thema
theater in 1-2
Blz. 3 Schoolkamp groep 8
Blz. 5 Vakantierooster
2022-2023

Agenda
23 juni Juf Marca jarig
24 juni Juf Renee jarig
24 juni Bosdag groepen 1-2
27 juni – 1 juli alle
leerlingen zijn vrijdag
5 juli MR vergadering om
19.30 uur

Groepsverdeling en groepsbezetting
Op dit moment werken we aan de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Als het plaatje
compleet is wordt u hierover geïnformeerd. Op donderdag 7 juli komt er een memo uit die ook in het
teken staat van de groepsverdeling, de groepsbezetting en de indeling van de lokalen. De MR is
vanzelfsprekend meegenomen in de ontwikkelingen rondom de formatie voor het schooljaar 20222023.
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De kinderen van groep 7 zijn met een fantastisch project bezig. Het project wordt gedreven
uitgevoerd onder de naam E-waste race. Een aantal kinderen doen graag verslag.
Wij zijn bezig met een wedstrijd die heet E-waste race. Niet alleen om te laten zien dat je elektrisch
afval niet in de normale prullenbak moet gooien, maar ook omdat het goed is voor het milieu als je
het scheidt. Als jij afval thuis hebt, biedt het dan aan op www.ewastrace.nl Ga dan naar Home page
en vul bij postcode Kievitsloop in dan kan je het meteen
aanbieden. Wij staan nu eerste in het klassement en dat
willen zo houden en we kunnen een uitje winnen naar de
uitvindfabriek in Breda. En wij halen de E-waste graag bij u
thuis op!
Groetjes, Jelle, Faye, Norah en Robin.

Gastles in groep 7
Indië gastles en museum
Dit stuk is speciaal geschreven door een leerling uit groep 7. Zij is enorm geboeid door dit onderwerp
en wilde daarom vanuit haar oogpunt een kijkje geven op dit onderdeel in de Nederlandse
geschiedenis.
Noord-Sumatra.
We hadden een gastles over Noord-Sumatra. De gastles was superleuk. We hebben veel geleerd over
de Tweede Wereldoorlog in Indonesië, het voormalige Nederlands-Indië.
Er kwamen een mevrouw en een meneer. Ze waren ongeveer in de tachtig.
Ze hebben allebei in de Jappenkampen gezeten in de Tweede Wereldoorlog
ergens in Indonesië. Ze hadden ook wat spullen van vroeger meegenomen wat ze
in de kampen hebben gemaakt.
De meneer heeft ook een site: https://www.noordsumatra42-45.nl/
Daar staan veel plaatjes van tekeningen van mensen en veel informatie over
Noord-Sumatra.

Thema theater en talenten
Beide kleutergroepen zijn gestart met thema THEATER en TALENTEN. Op naar de KLEUTERREVUE,
deze happening vindt plaats op 11 juli en begint om half 7. Van elke kleuter mogen er vier
volwassenen bij de voorstelling aanwezig zijn. De kleutergang is omgetoverd tot de
artiestenkleedkamer. De kleuters kunnen daar naar hartenlust spelen! We oefenen met de oudste
kleuters liedjes, dansjes, acrobatiek en nog veel meer.
Het zal een spetterende afsluiting de kleuterperiode van de oudste kleuters worden.
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Fien
Op woensdagochtend kwart voor 9 gingen we vertrekken naar Scouting Erasmus in Oosterhout.
Toen we aankwamen legden we onze spullen bij de vlaggenmast, we gingen even spelen op het
kamp want nog niet iedereen was er. Toen iedereen er was gingen we onze spullen klaarleggen voor
het slapen, daarna werden we bij elkaar geroepen voor het spel uit te leggen. Er waren vier teams:
the Oreo's, De panterpoesjes, team G.O.A.T en de Wimpies. Het spel heette levend Stratego. Toen
was het weer vrije tijd. Na een paar uurtjes werden we weer bij elkaar geroepen voor het
middageten. Ze legden meteen het spel vossenjacht uit ,dat deden we in winkelcentrum Arendshof.
er waren 7 vossen: juf Michelle, meneer Arnoul, juf Heleen, juf Wianka, juf Ciska, juf Romanie en juf
Suzanne.
Daarna ging je met je groepje boodschappen doen en ging je terug naar het kamp en hebben
gegeten. Het eten was spaghetti gemaakt door Femke, Jaydi en Nienke. We moesten natuurlijk ook
afwassen en toen het heel donker in de avond was …… was het tijd voor de SPOOKTOCHT. Het was
een super leuke spooktocht, er waren ouders van kinderen die verkleed waren als monsters. Na een
lange en superrrrr leuke dag was het toch wel echt tijd om te slapen.
Op donderdag werden om kwart voor negen keihard wakker gemaakt met pannen door meneer
Arnoul, meneer Raymond en Jaylano. Het was tijd om je aan te kleden, toen deden we het
vlaggenspel je moest elkaar tikken en proberen de tegenstanders vlag te veroveren. En toen was het
tijd om bijna naar de Warande te gaan, we deden een speurtocht er naar toe. Uiteindelijk hebben we
er bijna 4 uur gezwommen. daarna liepen sommige kinderen met moeite terug naar het kamp. In de
avond kregen we weer tijd voor ons zelf. Toen was er een spel dat ik super leuk vond het was het
levend schilderij spel. En er was die dag ook nog een super leuke Summer-party.
Gelukkig werden we op vrijdagochtend niet met pannen in de ochtend wakker gemaakt, maar
gewoon normaal door meneer Arnoul. Helaas moesten we onze spullen opruimen van het
superleuke kamp. Toen lekker ontbijten, en toen werden we weer opgehaald door sommige ouders
om naar de Efteling te gaan. We hebben een super leuk kamp gehad, omdat de juffen en meesters er
super leuke dingen van hebben gemaakt. Het was een superrrrrrrrrrrr leuk kamp. Groetjes van Fien.
Sara
Vertrek
Eindelijk was het zover het begin van het kamp. Iedereen stond klaar voor vertrek, alle klassen
stonden bij elkaar om ons uit te zwaaien en high-fives te geven. Iedereen ging om de beurt de rij
langs. Nog even onze ouders een dikke kus geven en vertrekken maar. Alle koffers moesten snel de
kofferbak in. Bye!
Bestemming
We kwamen aan en iedereen was helemaal hyper. We mocht even rondkijken, er stond een bos en
grote slaapzalen voor meisje en jongens. Eerst werden de regels vertelt en daarna moesten we de
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----------------------------------------------slaapzalen alvast klaar maken. Meneer Arnoul, Mr. Raymond en de juffen gingen ook uitpakken en
alles klaar zetten.
Beginnen maar!
Voor het kamp had de juf groepjes gemaakt voor de spelletjes. De teams waren: Wimpies, The
Oreos, Team G.O.A.T en de Panterpoesjes. Alle teams vertelden hun yell en we konden beginnen.
Alle spellen waren heel erg leuk en iedereen deed goed zijn best. We ook veel vrije tijd om te spelen
en dat was heel gezellig.
Vossenjacht
Een van de spellen was Vossenjacht. We gingen naar het winkelcentrum en moesten bekende
zoeken, alleen die waren verkleed. Juf Ciska bijvoorbeeld was verkleed als non. We kregen een
raadsel en was het goed, kregen we een letter. Met die letters kon je een woord maken ( Carola,
maar dat wisten we toen nog niet ) en daar was de schat. Het was heel leuk. Na het spel Vossenjacht
gingen we boodschappen doen voor de komende dagen.
Spooktocht
Spooktocht is toch iets dat je nooooooooit vergeet. Het was heel donker (ik denk 23:30 uur) en de juf
maakte groepjes. We waren allemaal heel erg bang, we wisten niet wat we moesten verwachten:
Clowns? of toch misschien spoken. Alles werd van tevoren afgeplakt we konden niks zien. We
moesten om de beurt het bos in. Je hoorde gegil van het groepje voor je. Het was heel eng, er waren
poppen aan de bomen gehangen en IT liep achter je aan. Als je klaar was met je groepje moest je
naar je slaapzaal zodat je niks kon zeggen. Op het eind kwamen alle acteurs naar onze slaapzalen, om
zich bekend te maken. Ook ouders van kinderen deden mee!
Warande
JAAAAAAA we gaan zwemmen. Iedereen moest met een kaart
ervoor zorgen dat je bij je eindbestemming kwam. Er was een
buiten glijbaan en een binnenzwembad en 2 duikplanken. We
kregen van de badmeester leuke matten voor in het zwembad
en grote zwembanden. Het was echt heel lekker water. Er
waren ook speeltuinen waar je op het eind in kon spelen, na
het zwemmen.
Summerparty en kampvuur
Iedereen moest omkleden voor de Summer party. Het was super leuk. Iedereen kon heel goed
dansen. Iedereen zat lekker in de muziek. Er werden ook marshmallows klaar gemaakt samen met
frisdrank. Na de super party gingen we marshmallows roosteren. Linnea had mooi het vuur
aangestoken en het vuur was super groot. Sommige groepjes hadden knakworstjes gekocht en die
konden we toen ook roosteren.
Efteling
Iedereen moest inpakken voor vertrek. Het was eigenlijk best jammer, want het was super gezellig
met elkaar. Alleen we gingen wel naar de Efteling. Iedereen ging in het groepje dat hij graag wou.
Veel kinderen renden naar de Baron toe. Gelukkig was het lekker warm. Om 12 uur gingen we lekker
lunchen (waarschijnlijk). Groetjes, Sara.
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Hieronder treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 aan. 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

Memo 19 inclusief groepsverdeling
Memo 19 met onder andere de groepsverdeling kunt u tegemoet zien op donderdag 7 juli.
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