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D E  K I E V I T  



VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 

  Voor de hoofdschool 
 “Holderdebolder” (stad Hasselt) 
 Vijversstraat 149 — Tel. 011 22 95 77 
 Elke schooldag van 7.00 uur tot 8.00 uur  
 en van 15.30 uur tot 18.30 uur 
 Woensdagmiddag van 12.20 uur tot 18.30 uur  
   De kinderen kunnen  GRATIS onder toezicht op school  
   zijn vanaf 8.00 uur!  
  

  Voor de wijkafdeling “De Beverzak” 
 IN EIGEN BEHEER 
 Elke schooldagmorgen van 7.30 uur tot 8.15 uur 
 en  ‘s avonds van 15.30 uur tot 18.00 uur   
 Woensdagnamiddag is hier geen opvang voorzien. 

KLASINDELINGEN (12 klassen lager - 7 klassen kleuter) 

  LAGER ONDERWIJS (ca. 285 leerlingen) 
 6 leerjaren, 2 klassen elk 

  KLEUTERONDERWIJS (ca. 140 kleuters)  
 6 klassen (waarvan 2 instapklasjes) 

Gemengde leeftijden (2,5-3/3-4/4-5-jarigen) 

  WIJKAFDELING (ca. 45 kleuters)  
 uitsluitend  kleuteronderwijs (2 klassen) 

Gemengde leeftijden (2,5-3 / 4-5-jarigen) 

elke werkdag NA PUKKELPOP van 9.30 tot 12.30 uur 
Breng de sis-kaart of ID-kaart mee.     

  CONTACT (011) 21 23 24 (school) OF (011) 72 47 09 (directeur Wilfried op ‘t Roodt) 
      e-mail: dekievit@telenet.be   -   www.dekievit.net  

“DE KIEVIT” - een school onder  de koepel van scholengemeenschap 
“DE ZEVENSPRONG” 

 

 
Samen met 7 andere vrije basisscholen uit Hasselt vormt “de Kievit” een dynamische  
scholengemeenschap (SGM). Het zijn de scholen van Stevoort, Sint-Lambrechts-Herk, 
Kermt, , de Bakkerslaan en Sint-Martinus, Alken centrum, Alken Sint-Joris 

                                      HET SCHOOLRESTAURANT 
 

 WARME maaltijden en/of SOEP te verkrijgen. 
 (menu wordt via website bekend gemaakt; 
             u kan de menu van september al raadplegen)  
 Gevarieerde en uitgekiende maaltijden voor kinderen  
 en dit onder strenge voedselveiligheidsnormen. 
  eigen meegebracht lunchpakket. 

 GEKOELDE dranken te gebruiken aan een democratische prijs. 

  EEN SCHOOLDAG 
  Aanvang van de lessen in de voormiddag:  8.30 uur 

  Einde van de lessen in de voormiddag: 12.05 uur 

  Aanvang van de lessen in de namiddag: 13.20 uur 

  Einde van de lessen in de namiddag: 15.15 uur 



Mijn carrière in de basisschool 
 
Mijn eerste schooldag, ik herinner het mij niet meer zo best 
maar ik weet nog wel wat van de rest.  
 
Het begon in de klas van juf Jo  
en het ging toen ongeveer zo: 
Eens een liedje of een versje of een werkje voor in ons mapje,  
soms eens knippen dan weer plakken, in de Binder speelden we ook 
eens roodkapje.  
 
We speelden poppenkast bij juf Loesj en juf Miet  
en we leerden het indianenlied.  
We strijkparelden en speelden met poppen, 
maakten een ketting, ons plezier was niet te stoppen! 
 
Bij juffrouw Evelien schreven we met onze pen over lijntjes  
en zij leerde ons over varkentjes, hondjes, poesjes en konijntjes.  
Zo bereidde ze ons voor op het 1ste leerjaar  
en op 1 september stonden we dan klaar. 
 
In het 1ste leerjaar bij juf Fabienne 
oefenden we onze allereerste woordjes zoals ik, an, uk en den.  
We deden onze eerste communie en daarna was het feest 
dus vierden we allen om het meest! 
 
Juf Martine leerde ons tot 100 tellen 
en woorden spellen.  
6x2, 8x9, 3x5 en 4x4  
wat een tafelplezier! 
 
Na de vakantie ging ik naar het derde bij juf Yvette,  
we leerden uit ons hoofd het alfabet. 
Cijferen deden we vaak,  
en kregen we ’s avonds mee als huistaak. 
 
Dan kwam ik bij juf Ruth in het vierde, 
leuk was dat ze haar klas altijd mooi versierde. 
We gingen naar Brussel en zagen het Atomium en Manneke Pis, 
en we leerden over de Brusselse geschiedenis.  
 
Meester John staat bekend voor 2x  
en leerde ons de cirkelstraal. 
Een super schoolreis naar Gent en Brugge, we voeren met een boot-
je op het water, 
dat is een toffe herinnering voor later. 

 
WIJKAFDELING kleuters 
    « DE BEVERZAK » 
Hasseltse Beverzakstraat 220 
 

 Jouw keuze voor het kleinschalige 

 Jouw keuze voor het familiale 

 Jouw keuze voor ruimte 

 Jouw keuze voor een goed uitgeruste,  
              moderne wijk afdeling op de Kiewitse Heide 
 Jouw keuze voor realistisch, levensecht kleuteronderwijs 

 Jouw keuze voor hoge ouderbetrokkenheid 

 Jouw keuze voor een milieuvriendelijke school 

 Jouw keuze voor ervaringsgerichte benadering van de opvoeding 
 

 

Juf Hanne in het 6de jaar 
maakte ons klaar voor het middelbaar. 
Over Oost-Europa  kregen we een groot project, 
we hadden voor elkaars werk veel respect. 
Juf Frieda: Zij leerde ons omgaan met anderen en  
liedjes zingen en op de blokfluit van noot naar noot  
springen. Op matjes liet ze ons af en toe tot rust komen, 
dan voelden we de energie terug door  
ons lichaam stromen.  
 
Sporten was niets voor mij  
maar toch maakten de turnleerkrachten mij weer blij!  
Met hun combinatie van spel en sport  
had ik toch een goed rapport. 
 
De lieve juffen op het secretariaat  
stonden altijd voor ons paraat. 
Eens pijn of ziek?  
Ze verzorgden ons of belden onze ouders op,  
dus geen paniek! 
 
De juffen van het zorgklasje waren perfect  
bij moeilijkheden.  
Amai, wat zij allemaal wel niet voor ons deden!  
Snapte je iets niet bij taal of rekenen?  
Dan konden zij iets voor je betekenen.  
 
De poetsvrouwen,  
ze staken al meteen hun handen uit de mouwen. 
Ze hielden heel onze school net, 
al het vuil werd buitengezet. 
 
An, Jenny, Adinda en Gabrielle stonden in de keuken,  
hun gerechten bevatten heel wat kruidenspreuken. 
Ze zorgden voor aardappelen en soep 
Jammer genoeg niet voor een ijscoupe!  
 
Niet te vergeten onze computerprof 
meester Kristof! 
Hendrik onze klusjesman, 
Niet te geloven wat hij allemaal kan! 
 
En dan nog meester Benny en meester Wilfried,  
onze directeur, 
zij hadden altijd een goed humeur. 
Zij leidden onze school in goede banen, 
vandaar nu ook onze tranen. 
 
Jammer dat het nu al is gedaan, 
maar het is tijd om verder te gaan. 
We gaan jullie allen écht heel hard missen, 
maar we denken zeker nog vaak terug  
aan onze belevenissen. 
 
                        Een leerling van het 6de leerjaar 



KENNISMAKINGSDAG VOOR HET KLEUTERONDERWIJS 
 + leerlingen 1ste leerjaar en alle NIEUWE LEERLINGEN 

Laatste donderdag van augustus van 13.30 uur - 15.00 uur 
Maak kennis met je nieuwe klasje en de juf! 

Idem in onze wijkafdeling (de juffen brengen ook huisbezoekjes) 

ZORGBREED ONDERWIJS -  Een groot deskundig team van werkende “zorgleerkrachten” staat 

klaar om kinderen met moeilijkheden (leerproblemen, gedragsproblemen, socio-emotionele moeilijkheden) op te 

vangen in de mate van het mogelijke! Dit doen ze klas- en leerkrachtenondersteunend ofwel in kleine groepjes 

(meer individugericht). EEN HART VOOR “IEDER” KIND zijn voor DE KIEVIT geen loze woorden!  De Kievit han-

teert ook een degelijk uitgebouwd beleid rond hoogbegaafdheid en deze kinderen krijgen de broodnodige onder-

steuning. Sedert het schooljaar (2008-2009) werken we sterker rond het socio-emotionele van het kind. 

CREATIEF, MUZISCH en SPORTIEF ONDERWIJS - Alle klassen krijgen per week 2 lestijden  

bewegingsopvoeding, 1 lestijd muzikale opvoeding en 1 lestijd beeldopvoeding en techniek van een aparte extra 

leerkracht. Samen met bewegingsexpressie, drama en muzisch taalgebruik zal de muze in elk kind dat in  

De Kievit vertoeft aan de oppervlakte gebracht worden. Vanaf het 4de tot het 6de lj. organiseren we  

SPORTWEKEN in een sporthal van Hasselt. 

ORGANISATIE KLEUTERONDERWIJS - 2 instapklassen (laag in aantal kleuters) voor een goede  

integratie van onze “kleinsten”. Gemengde leeftijdsgroepen (2 opeenvolgende leeftijden bij elkaar)  

2 lestijden bewegingsopvoeding per klas! De nodige zorgverbreding en/of ondersteuning van de kleuterleidster.  

LEVENSECHT ONDERWIJS - De Kievit organiseert geregeld (leer)uitstappen om de kinderen de ECHTE 

wereld van dichtbij te leren kennen: natuur, cultuur, maatschappij, geschiedenis, ontspanning…  Onze school 

houdt hierin rekening met de maximumfactuur. In het 5de en 6de leerjaar is een 2-daagse schoolreis gepland. 

KATHOLIEK ONDERWIJS - Onze school kiest bewust om de lessen godsdienst door de leerkracht zelf te 

laten geven; ze heeft een nauwe samenwerking met de parochie o.a. de gezinsvieringen, de eerste communie… 

POSITIEF ONDERWIJS - We benaderen de kinderen altijd vanuit een positieve stimulans; wat kan uw 

kind, waar is hij/zij goed in; het werken aan een positief leefklimaat laat kinderen groeien! 

UITDAGEND ONDERWIJS - Het werken in hoeken en met contracten, los van het klassikale lesgeven, is 

ons niet vreemd. De Kievit gaat de nieuwe onderwijsontwikkelingen niet uit de weg. Het krijtbord wordt vervan-

gen door een digitaal bord. Het geeft bijzonder veel verrijkende mogelijkheden. 

We zijn blij dat on-

ze kinderen in De 

Kievit naar school 

gaan! Het is er leuk. 

De Kievit organiseert veel 

activiteiten: culturele uit-

stappen, voorstellingen, 

sportmogelijkheden, team-

building, leeruitstappen... 

Ik ontmoet hier een enthousiast 

team van onderwijsmensen! 

Echt IEDER KIND is er wel-

kom; ook met leer-en ge-

dragsproblemen. We hebben 

ons kind zien openbloeien! 


