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Kinderraad 
Deze week hebben er in de groepen 5, 6, 7 en 8 verkiezingen plaatsgevonden voor de Kinderraad. 
Hiervoor zijn door hun klasgenoten de volgende kinderen gekozen: 
Noël Clerx, Lindsey Jansen, Jasper van Aken, Xenne Özkeles, Thijmen Pals, Vincenzo Theune, Casper de Kort en 
Sophie Ferkranus. 
De Kinderraad komt dit jaar in ieder geval vijf keer bijeen om samen met Anne-Marie te praten over hoe het op 
school gaat, welke zaken aandacht/ verbetering vragen en om te ondersteunen/ meedenken bij het organiseren 
van bepaalde activiteiten. 
Morgen is de eerste vergadering en gaat de Kinderraad aan de slag met het meedenken voor een Goede-doelen-
actie. 
 

 
 

Studiedag 20 november 
Aanstaande maandag staat er weer een studiedag gepland. Dat betekent dat alle kinderen een lekker lang 
weekend hebben. 
Alle leerkrachten van school gaan deze dag aan de slag met twee belangrijke onderwerpen: het 
ochtendprogramma heeft als thema LIST (Lezen IS Top) en in de middag gaan we met elkaar praten over onze 
visie op leren. 
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Zichtbaar in het verkeer 
Volgende week 20 t/m 24 november  is het Fluorweek verkeer. Dit is een nationale actie om de kinderen beter op 
te laten vallen en hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. 

We hebben volgende week op school de volgende activiteiten:  
Voor de onderbouw, groep 1 t/m 4:  
Dinsdagochtend 21 november een lichtgevende modeshow in de hal van de school. 
De kinderen mogen laten zien met schitterende en reflecterende kleding hoe goed ze opvallen. De winnaars 
krijgen een prijsje. 
Aan u de vraag om samen met uw kinderen voor die dinsdagochtend passende kleding voor de glittermodeshow 
te zoeken.  

Voor de bovenbouw groep 5 t/m 8: 
Donderdagochtend 23 november fietslichtcontrole    
De verkeerscommissie controleert en beoordeelt de fietsen op verlichting en reflectie. De kinderen krijgen daar 
ook een beoordeling van die ze mee naar huis nemen.  
Alle kinderen nemen hun fiets mee die dag. Aan u de vraag daar zorg voor te dragen. 

 

 
 
 
 
 
Bericht van de peuters van Kievitstuin 
Zoals jullie allemaal wel weten is in onze school ook de peutertuin/voorschool Kievitstuin gehuisvest. Op alle 
ochtenden van de week wordt hier de opvang verzorgd aan kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Onze leerkrachten van school werken steeds meer samen met de pedagogisch medewerkers van de 
peuteropvang. Zo is er een ‘warme overdracht’ wanneer kinderen de overstap naar de basisschool maken, maar 
ook hebben we jaarlijks een aantal gezamenlijke thema’s. 
Heeft u kinderen in de peuterleeftijd en bent u benieuwd of de peuteropvang bij u en uw kind past? Maak gerust 
een afspraak met Annemarie Kuppens of Manon Assmann om eens een kijkje te komen nemen. 
 

Thema herfst peutertuin/vve 
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                         Boekje lezen                                                         Herfstwandeling 

   

    
Herfstliedjes zingen. De heks van Dovenetel 

 

Wij hebben weer leuke activiteiten gedaan in thema herfst. Geknutseld, boekje gelezen, liedjes 

zingen, herfstwandeling en nog veel meer.  

Op naar het nieuwe thema Sinterklaas! 

Groeten Annemarie en Manon  

Peutertuin/VVE 
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Carnaval 

De ellufde van de ellufde   

Ha leutige leerling van  Kbs Kievitsloop, 

Bij de Brabanders is het afgelopen weekend, de ellufde van de ellufde, al 

begonnen met kriebelen. Carnaval 2018 komt eraan!!! Dus wij willen ons als 

school laten zien in de Haagse Beemden (Giegeldonk met carnaval) 

Wij, de Kievitsloop en meneer Popko willen je vragen of je zin hebt om met ons, de optocht in Giegeldonk (Haagse 

Beemden ) te lopen!  

Elk jaar is dat een leuke en gezellige manier om met je vriendjes en/of vriendinnetjes Carnaval te vieren. En 

natuurlijk alle papa’s en mama’s en zelfs opa’s en oma’s. 

De optocht is op: Zaterdag 10 februari 2018 

Wij willen dit jaar op tijd beginnen, maar dan moeten wij wel weten, wie en 

hoeveel kinderen er mee lopen! 

Het thema is: ‘’Laot’oew nie strikke’’ 

We hebben al leuke ideeën met dit thema bedacht en wat voor jullie misschien 

belangrijk is, je mag in je eigen Carnavalskleding meelopen! 

En…hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vorig jaar waren we zelfs met meer dan 70 kinderen!!!!! Breken we het 

record in 2018????? 

Je kunt je opgeven door onderstaand strookje in te vullen en het dan in te leveren bij je juf, meneer of meneer 

Popko (voor 25 nov as) 

Probeer dit zo snel mogelijk te doen zodat wij bij de voorbereidingen weten met hoeveel kinderen wij dit feest 

gaan beleven 

                !!!!! Wel even aan je ouders vragen of het mag natuurlijk !!!!! 

              !!DOEN HOOR!! 

We gaan de Kievitsloop op de kaart zetten in 2018! 

Misschien zijn er wel een paar ouders of… die met de voorbereidingen mee willen doen. Zij kunnen zich opgeven 

bij meneer Popko. We gaan dan een paar avonden aan de slag met de voorbereidingen. Dat hoort u zo spoedig 

mogelijk na de inschrijvingen. 

Strookjes graag inleveren voor 25 nov as! 
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Ik wil heel graag meelopen met de optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) op zaterdag 10 februari 2018 

 

Mijn naam is:____________________________________ en ik zit in  

 

groep_______  Mijn papa/mama/opa/oma of:_______________________ wil wel met de voorbereidingen 

meehelpen. 

  

 
  

 

  
 


