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Op naar 2023 
Beste ouders, verzorgers, 

Wij zijn inmiddels bijna bij de afsluiting van dit bijzondere kalenderjaar gekomen. 

Wat is er in 2022 veel gebeurd. Corona verdween naar de achtergrond en we 

kregen meer bewegingsvrijheid. Daartegenover stond een ingrijpende verandering 

voor onze aarde namelijk de oorlog in Oost-Europa. Dagelijks kwamen de meest 

afschuwelijk beelden de woonkamer in. Het lijkt inmiddels alsof we er immuun 

voor worden, alsof het normaal is dat er oorlog gevoerd wordt. Een vreemde 

gewaarwording waar ik niet aan wil toegeven. Vanuit die gedachte wil ik iedereen 

oproepen om vreedzaam met elkaar om te gaan. Zorg voor elkaar en let op elkaar. 

Wees aardig en help mekaar.  

Trots loop ik elke dag door “Kievitsloop”, een plek waar iedereen zichzelf kan zijn 

en waar ik me bijzonder fijn voel. Dagelijks zie ik dat kinderen elkaar 

helpen en plezier met elkaar en met mijn teamleden beleven. Ouders 

die binnen lopen om over hun kind met de meester of juffrouw te 

praten. Kleuters en peuters die de eerste stapjes zetten bij ons op 

school en gewoon meedraaien alsof ze hier al maanden rondlopen. En 

natuurlijk gaat ook hier niet altijd alles op rolletjes, maar gelukkig gaan 

we dan op een fraaie manier het gesprek met elkaar aan. 

Het is goed om te merken dat het samenspel tussen de ouderraad, de 

MR en het team op rolletjes loopt. We vinden elkaar en helpen waar 

nodig. De driehoeksgesprekken (kinder-ouder-leerkracht) zijn nu in heel 

onze school ingevoerd. De nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 

baant zich een weg door school. We versterken onze didactische 

vaardigheden door de inzet van een stevige structuur tijdens onze 

lessen (met behulp van het Doordacht Passend Lesmodel). 

Voor nu wens ik u allen FIJNE 

KERTSDAGEN en een GEZOND 2023! 

Ik hoop jullie gezond en wel na de 

vakantie weer te mogen ontmoeten.  

Raymond Smeets  

Inloop 
Op vrijdag 16 december was er weer een kans om in klas van uw 

kind(eren) te kijken. Die kans grepen veel ouders, opa’s en oma’s met 

beide handen aan. Mede namens ons team wil ik u allen bedanken voor 

het getoonde interesse. 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Op naar 2023 

Blz. 1 Inloop 

Blz.2 Groep 8 op pad 

Blz. 2 Trommelsessie in 1/2 

Blz. 3 Kanjer Winter Weken 

Blz. 3/4  Van rapport naar 

portfolio 

Blz. 4 CITO Leerling in 

Beeld 

 

 

 Agenda 

22 dec. Kerstviering op 

school 

22 dec. Memo 8 

23 dec. Alle leerlingen ’s 

middags vrij, de Kerst- 

vakantie start om 12 uur 

9 jan. We starten weer 

13 jan. Afsluiten Samen 

Leren Lezen (gr. 3-4-5) 
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Groep 8 op pad 
Vorige week hadden we een drukke week in groep 8 

met een hoop uitstapjes op de planning staan. We 

hebben twee middelbare scholen bezocht. 

Op dinsdag zijn we naar het Graaf Engelbrecht 

geweest, waarbij we twee leuke lessen hebben 

gekregen. We begonnen met een les Frans, waarbij 

we hebben geleerd hoe je je zelf voorstelt, je leeftijd 

vertelt en waar je woont. Daarna stond een lastige les 

wiskunde op ons programma, waarin we al wat over 

symmetrie hebben geleerd.   

 

Op vrijdag hebben we hele andere lessen kunnen volgen op het Newman College. De eerste les was 

‘Design & Multimedia’, waarin we hebben geleerd wat een grafische notatie is. Hierna hebben we 

een melodie gemaakt op de Chromebook. De tweede les was een actieve gymles in de gymzaal en 

we sloten de ochtend af met O&O, ofwel ‘Onderzoeken en Ontwerpen’. We mochten ons eigen 

nieuwe schoolplein voor de Kievitsloop ontwerpen! 

 

Naast deze twee schoolbezoeken mochten we op donderdagochtend op bezoek komen in het 

Generaal Maczek Museum. Het was een stuk fietsen in de kou, maar het was het helemaal waard! 

Een mooi en indrukwekkend oorlogsmuseum over de bevrijding van Breda tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. In het museum hebben we een rondleiding gekregen, een documentaire gezien en 

diverse opdrachten gedaan. 

Trommelsessie in de groepen 1/2 
De beide kleutergroepen keken vorige week de film “Little 

drummer boy”. Daarop aansluitend mochten ze om de beurt 

even lekker los gaan op de Afrikaanse trommels. Het ritmisch 

motief “Parrapapapam” oefenen en op de maat het liedje “Rom 

bom, Rom bom” op de trom slaan. Alle kleuters waren enorm 

enthousiast! Tijdens de inloop herhaalde dit voor ouders, opa´s 

en oma´s. Erg Leuk! 
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Kanjer Winter Weken na de kerstvakantie 
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met onze Kanjerweken en hebben we aandacht 

besteed aan de week tegen het pesten. Dit had als thema: Grapje!? Moet toch kunnen!   

Na een half schooljaar en twee weken vakantie is het nodig om hier weer even aandacht te besteden 

en met de groep stil te staan bij hoe het nu gaat. Wat gaat er al goed in onze groep, wat kan er 

beter? Zijn er belangrijke dingen gebeurd in de vakantie, is er nog onderling contact geweest? Deze 

periode van herijking noemen we de Kanjer Winter Weken.  Er wordt in de groep weer extra 

aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop we met elkaar om 

willen gaan. Onze Kanjer methode heeft daar speciale lessen en activiteiten voor ontwikkeld die we 

in januari gaan uitvoeren. Zo kunnen alle groepen weer een fijne doorstart maken en de tweede helft 

van het schooljaar samen knallen!  

 

Van rapport naar portfolio 
Graag brengen we u op de hoogte van een mooie ontwikkeling bij ons op Kbs Kievitsloop. Vanaf dit 

schooljaar krijgen al onze leerlingen vanaf groep 1 een portfoliomap mee naar huis, dit in plaats van 

de verzamelmap van groep 1/2 en het gebruikelijke rapport.  

In dit portfolio vindt u per schooljaar onze terugkerende bladen, die we al onze leerlingen laten 

invullen, zoals de ik-tekening en de ik-cirkel. Daarnaast het KIJK-ouderrapport van groep 1 en 2, ons 

ParnasSys Rapport van de groepen 3 t/m 8 en de uitslagen van de Cito toetsen. Dit alles wordt 

aangevuld met door de kinderen zelf verzameld werk, werk waar ze trots op zijn.  

De portfoliomappen gaan twee keer per jaar, net als het oude rapport, mee naar huis. Wij hopen dat 

u als ouder tijd vrij maakt om samen met uw kind te kijken naar alles wat erin zit. Ga in gesprek over 

waarom uw kind nu juist voor die werkjes heeft gekozen. Bevraag, verwonder en wees nieuwsgierig. 

De betrokkenheid en interesse van u als ouder is een grote stimulans voor de persoonlijke 

ontwikkeling, reflectie en het leerproces van uw kind.  
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Met de invoering van het portfolio hopen wij het eigenaarschap van onze 

leerlingen verder te vergroten. Leerlingen ontwikkelen zo gaandeweg 

een besef van hun eigen persoonlijke ontwikkeling; niet alleen over hoe 

het nu gaat, maar ook over hoe het was en waar ze naartoe willen. Zo 

werken we schoolbreed aan een growth mindset. En dat geeft 

(zelf)vertrouwen! 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u toch nog 

vragen heeft, dan kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht van uw kind.  

CITO leerling in beeld 
Na de kerstvakantie staat de afname van de halfjaarlijkse Cito toetsen weer gepland. Als school 

stappen we dan over naar de nieuwe toetsen van Cito voor de groepen 3 t/m 8: Leerling in Beeld.  

Leerling in beeld is een leerlingvolgsysteem, dat ons als school helpt om de groei van onze leerlingen 

op een objectieve manier te volgen. De toetsen zijn methode onafhankelijk en objectief, dat 

betekent dat de toetsen zijn gestandaardiseerd (voor alle kinderen dezelfde omstandigheden). Op 

deze manier kunnen we als school de resultaten met een norm(groep) vergelijken en krijgen we 

inzicht in het niveau en de groei van onze leerlingen en onze groepen. Als school maak je zelf een 

keuze in welke toetsen er afgenomen worden; voor Kievitsloop zijn dat Rekenen, Taalverzorging, 

Begrijpend lezen en de leestoetsen AVI en DMT. 

Het is goed om bij de Cito toetsen te kijken naar de groei die leerlingen laten zien, gekoppeld aan het 

niveau dat ze behalen. Cito benoemt bewust de groei als eerste, omdat ze daar in deze nieuwe 

generatie toetsen nog meer de nadruk op willen leggen. Het doel is immers dat ieder kind groeit, 

ongeacht het niveau waarop het kind functioneert. 

Als ouder zult u binnenkort in het portfolio de vernieuwde ouderrapportage terugvinden. Voor de 

leerlingen zit het verschil in kortere toetsen, een minder talige rekentoets en het digitaal maken van 

verschillende toetsen.  

Voor meer informatie zie ook de ouderfolder in 

de bijlage. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 

u natuurlijk terecht bij de leerkracht van uw kind 

of bij onze intern begeleider Michelle Stroomer. 

 

Fijne kerstvakantie en mooie feestdagen gewenst. Alle goeds voor 2023, team Kbs Kievitsloop. 
 

 

 


