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Schoolkalender 
Bijgaand bij deze Memo ontvangt u de schoolkalender als digitaal 

bestand. De kalender die u in de bijlage aantreft is op dit moment zo 

volledig als mogelijk. U kunt de schoolkalender ook altijd terugvinden op 

onze website. 

 

Kennismakingsgesprekken 
Op dinsdag 20 en donderdag 22 september staan de 

kennismakingsgesprekken gepland. Dit zijn 10-minuten-gesprekken die 

bedoeld zijn om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind over 

uw kind. Graag luisteren wij deze avond naar wat u te vertellen heeft 

over uw kind en wat u belangrijk vindt voor ons om te weten en waar 

we dan rekening mee kunnen houden. 

Voorafgaand aan het gesprek vult u ook het portfolioformulier “Kijklijst 

ouders” in, dit formulier krijgt uw kind mee naar huis. Op deze manier 

hopen en verwachten wij dat uw kind een goede start kan maken bij de 

nieuwe leerkracht en dat deze werkwijze bijdraagt in de onderlinge 

relatie tussen leerling, ouder en school. 

 

Infomarkt  
Op dinsdag 20 september, van 18.30 uur tot 20.30 uur, houden we op 

onze school een infomarkt. Hier krijgt u informatie over enkele externe 

partners (Kober, Nieuwe Veste), interne geledingen (MR en OR) en 

methoden en werkwijzen op onze school. Kinderen van onze school gaan 

u iets vertellen over o.a. Blink, Engels en de Kinderraad. Ik wil u van harte 

uitnodigen om een kijkje te komen nemen en binnen te lopen tussen half 

7 en half 9.  

 

Kanjerweken 
Zit u ook alweer helemaal in het ritme van werken en kinderen naar school brengen? Fruit klaar 
maken, brood smeren, gymspullen organiseren en nog veel meer! Voor ons is het bijna alsof we 
nooit zijn weggeweest. Maar dat zijn we wel en we staan allemaal voor een nieuwe groep vol met 
lieve kinderen. Voor de meeste kinderen is de leerkracht nieuw en is dat best een beetje spannend. 
Ook hebben de kinderen elkaar vaak lang niet gezien. De groep moet 
zich dus samen met de nieuwe leerkracht opnieuw vormen, iedereen 
moet weer zijn eigen plekje vinden. Vandaar dat we op Kievitsloop elk 
jaar na de zomer intensief aandacht besteden aan een positieve en 
gezonde groepsvorming. Alle tijd die we daar nu aan besteden, 
verdienen we later terug.  

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Schoolkalender 

Blz. 1 Kennismakings-

gesprekken 

Blz. 1 Infomarkt 

Blz. 1 & 2 Kanjerweken 

Blz. 3 Biebouders gezocht 

Blz. 3 Juf Susanne gr. 1-2B 

Blz. 3 Gymtijden, 

typecursus 

Blz. 4 Een nieuwe 

rekenmethode 

Blz. 5 Passend lezen, 

Oproep van de OR 

 

 

 

 

 

Agenda 

20 sept. Infomarkt 18.30-

20.30 uur 

20 en 22 sept. kennis-

makingsgesprekken 

22 sept. memo 2 

27 sept. MR vergadering 

28 sept. OR → ALV 
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Onze Kanjermethode start het jaar ook met veel activiteiten die als doel hebben de groep positief te 
vormen. Denk daarbij aan activiteiten die te maken hebben met kennismaken, samenwerken, 
grenzen aangeven. Uiteraard worden de kanjerregels herhaald en besproken. Kent u ze nog?  
Wij vertrouwen elkaar  

We helpen elkaar  
We werken samen  

We hebben plezier  
We doen mee  

Ook bespreken we met de kinderen welk gedrag we van hun verwachten en dat doen we met behulp 
van de Smiley Poster.   

 
De groene smileys staan voor: Doe waar je blij van wordt en niet ziek. Let op je klasgenoten, 
leerkracht en ouders. Voelen zij zich ook prettig bij jouw gedrag? Ben jij te vertrouwen. De krul staat 
voor je waarden en normen.  
De rode smileys staan voor: Ik doe stoer en grappig en anderen lachen om mij. Maar een heleboel 
klasgenoten, mijn leerkracht vinden mijn gedrag heel vervelend. Sommigen zijn bang. Mijn ouders 
zouden hier helemaal niet blij mee zijn. Kunnen ze mij vertrouwen? Zo hebben mijn ouders mij niet 
opgevoed.  
Elk kind wil graag aardig gevonden, te vertrouwen zijn en het goed doen. Soms lukt dat nog niet 
helemaal, dat geeft niet, we leren. Bovendien leren we de kinderen dat zij zelf baas zijn over hun 
eigen gedrag en de keuzes die ze maken. Zij kiezen of ze de focus 
vasthouden of mee gaan kletsen, klieren of klagen. Dit doen we 
met de benzinepomp oefening. Vraag er thuis maar eens naar!  
  

Wij zijn van plan om er weer een fijn, veilig, leerzaam en gezellig 
schooljaar van te maken. De Kanjerweken helpen ons daarbij!  
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Biebouders gezocht! 
Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen 
boeken uit kunnen zoeken om in de klas te lezen. Op 
verschillende momenten in de week is de bibliotheek 
geopend dankzij onze biebouders. Zij helpen de kinderen met 
het zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan 
hen uit. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking! Zou u ons 
iedere week of bijvoorbeeld om de week willen helpen? Of 
wilt u eerst meer informatie hebben? U mag juf Carola 
hiervoor aanspreken op school of haar een e-mail sturen 
via carola.debruijn@inos.nl   
  

Juf Susanne in groep 1-2B 
Even kennismaken ........ Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is 

Susanne Snoeijs en ik heb al enige jaren werkervaring opgedaan in het 

basisonderwijs met name in de groepen 1 t/m 5. Dit jaar ga ik samen met 

juf Wendy groep 1/2B draaien op de maandag en de dinsdag. Daar heb ik 

ontzettend veel zin in. Ik woon mijn hele leven al in Breda en heb een 

dochter van 19 jaar en een zoon van 16 jaar. In mijn vrije tijd speel ik graag 

een potje Padel en loop ik een rondje hard. Ook houd ik van een goed boek 

en lekker eten. Mijn grootste wens is om ooit nog eens mijn eigen boek te 

schrijven.  

Gymtijden 
Komend schooljaar gymmen onze groepen op de volgende tijden:  

• Dinsdag  09.45-10.45 uur  groep 5 

• Dinsdag  10.45-11.45 uur  groep 6 

• Dinsdag  13.15-14.15 uur  groep 4 

• Dinsdag  14.15-15.15 uur  groep 3 

• Woensdag  09.45-10.45 uur  groep 8 

• Woensdag  10.45-11.45 uur  groep 7 

 

Alle gymlessen worden geleid door een professional van Breda Actief, dit schooljaar is dat Eric Faes. 

Kindertypecursus 
In de bijlage treft een folder aan m.b.t. de mogelijkheid om type-lessen te volgen van 

Kindertypecursus 

  

mailto:carola.debruijn@inos.nl
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Een nieuwe rekenmethode, De wereld in Getallen (versie 5) 
Dit schooljaar starten we met een nieuwe Rekenmethode: "Wereld in Getallen". De kinderen gaan 
met een nieuwe rekenmethode aan de slag en dus ook met een andere werkwijze. Met de Wereld in 
Getallen hebben we alle middelen bij de hand om elk kind individueel de aandacht en leerstof te 
geven die het verdient. Het is bovendien makkelijk uit te voeren. Zo geven we alle leerlingen de beste 
rekenbasis.  
De Wereld in Getallen heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: 
‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ met verrijkingsstof in het 
werkboek, en het onderdeel ‘Plus’ in het werkboek voor opgaven met tempo- en lichte 
niveaudifferentiatie. Goede rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Voor De Wereld 
in Getallen zijn twee compactingroutes ontwikkeld: Compacting basis voor sterke rekenaars en 
Compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars.  
Voor leerlingen die in de basis meer behoefte hebben aan extra instructie en herhaling maakt de 
Wereld in Getallen gebruik van extra inzet op inoefening, ondersteuning met materiaal en filmpjes 
en differentiatie in tempo en hoeveelheid oefenstof.  

 
Groep 3 t/m 5: alle niveaus in 1 werkboek  
In de middenbouw werken alle leerlingen in hetzelfde werkboek. Iedereen doet mee met de 
klassikale instructie en bij het verwerken van de lesstof wordt gebruik gemaakt van een indeling met 
sterren. Per leerdoel wordt bekeken welke leerlingen behoefte hebben aan extra inoefening (* en 
**) en welke leerlingen het doel al voldoende beheersen (**  en ***). Binnen de taken wordt 
gedifferentieerd op tempo. Zo krijgen alle kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 
***-niveau (3 sterrenniveau)  te behalen.  
  
Groep 6 t/m 8: 2 verschillende werkboeken  
Vanaf groep 6 bereidt De Wereld in Getallen de kinderen voor op het behalen van doelen op 
fundamenteel- (F) of streefniveau (S). Het fundamenteel niveau is het minimale niveau dat alle 
leerlingen in ieder geval aan het einde van het basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Het 
streefniveau is in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle 
leerlingen.   
In de bovenbouw werken de leerlingen met een FS (fundamenteel- en streefniveau) of een S+ 
(streefniveau en pluswerk) werkboek. Beide werkboeken starten elke les met een bladzijde die 
geheel hetzelfde is, de instructie en uitleg is klassikaal voor iedereen. Bij het verwerken biedt het FS 
boek meer inoefening van het aangeboden lesdoel, met daarnaast een uitloop in opdrachten naar 
het streefniveau. Het S+ werkboek biedt toepassingsopdrachten van het aangeboden lesdoel met 
uitloop naar pluswerk.  
   
We hebben erg veel zin om met deze nieuwe methode aan de slag te gaan!   
Mocht u vragen hebben, loop dan gerust na schooltijd even binnen bij de groepsleerkracht of onze 
intern begeleider.  
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Passend lezen, bibliotheekservice 

 
 

Bericht van de ouderraad 

OPROEP 
NIEUWE OUDERS VOOR DE OUDERRAAD 

Wil je meedenken, meehelpen en meedoen? Geef je dan snel op! 
 
Voor dit schooljaar zoeken wij versterking voor de ouderraad. Vind je het leuk om activiteiten mee te 
organiseren en de ouderbetrokkenheid op school te bevorderen? Meld je dan aan, we kunnen je 
hulp goed gebruiken! Alle ouders/verzorgers waarvan hun kinderen op de Kbs Kievitsloop zitten, 
kunnen deelnemen in de ouderraad.  
 
Wat doet de ouderraad?  
De ouderraad is een enthousiaste club ouders die tot doel heeft de betrokkenheid van de ouders bij 
school te bevorderen. Wij organiseren allerlei schoolactiviteiten voor de leerlingen. Dit gebeurt in 
overleg met de leerkrachten. Denk hierbij aan: de bosdag, Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, de 
koningsspelen, de schoolreis en nog zoveel meer.  
De ouderraad zorgt ervoor dat specifieke zaken geregeld worden rondom deze activiteiten. De te 
organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar onder de leden verdeeld, waardoor 
het goed mogelijk is om rekening te houden met je eigen agenda. 
Ben je actief en betrokken bij school en heb je interesse om ons te versterken? Stuur dan uiterlijk 
vóór 26 september a.s. een mail naar: orkievitsloop@gmail.com. Heb je vragen voordat je je 
aanmeldt? Mail of spreek gerust een van de leden aan. We kijken uit naar je reactie!  
 

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad Kbs Kievitsloop 


