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Niet vergeten:  
Volgende week, 11 t/m 15 juni,  
vakantie voor de kinderen 
Terwijl u en uw kinderen kunnen genieten van een weekje vrij, is het team van Kievitsloop druk in de weer. We 

gaan ons vooral bezig houden met rapporten, cito-analyses, overdrachten en plannen maken voor het volgend 

schooljaar. Graag zien we de kinderen op maandag 18 juni weer uitgerust terug zodat we de laatste drie weken 

nog kunnen knallen! 

Aanpassing schooltijden op woensdag 

Recent hebben we u naar uw mening gevraagd over de eventuele aanpassing van de onderwijstijd op 
woensdag. 
De stemming heeft een positief advies van de MR opgeleverd en daarmee hebben we besloten tot de 
voorgestelde aanpassing: Met ingang van het nieuwe schooljaar is de school op woensdag om 12.00 u 
uit, waarmee de onderwijstijd per week met een kwartier ingekort wordt. 
De enquête is uitgezet onder alle gezinnen die te maken krijgen met de wijziging, ofwel alle gezinnen 
die in het komende schooljaar kinderen bij ons op school hebben. 
In totaal zijn 145 gezinnen bevraagd. Hiervan hebben 57 voor de wijziging gestemd, 14 tegen en 1 
neutraal.  

Kober-lokalen in een nieuw jasje!  
 Alle locaties van Kober krijgen een make-0ver. De bedoeling is dat de inrichting 
enerzijds opgefrist wordt en anderzijds beter aansluit bij de pedagogische visie 
van Kober. Vanaf volgende week zijn de ruimtes op Kievitsloop aan de beurt. 
We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiknbSw9L7bAhVHmbQKHZ7vBSwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bredavandaag.nl/fotoalbums/nieuws/kober-logo&psig=AOvVaw1SFYrw8zQoIag-hmI5Dzc_&ust=1528370077328030
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Juffen en meneren dag één groot feest! 

Gisteren was het één groot verjaardagsfeest op Kbs Kievitsloop. Alle juffen en meneren werden in het 

zonnetje gezet vanwege hun verjaardag. Dat begon al direct om 8.30 uur toen alle juffen en meneren 

werden toegezongen door alle kinderen en tientallen ouders. Vervolgens ging iedereen naar zijn eigen 

klas waar een feestprogramma kon beginnen. Er zijn heel veel spelletjes gespeeld, er zijn veel quizzen 

gedaan, er zijn techniekproefjes gedaan en liedjes gezongen. Er was uiteraard ook tijd voor wat lekkers. 

Klassenmoeders hebben er voor gezorgd dat alle jarigen een leuk cadeau namens de klas kregen. Wat 

een verwennerij!  

Ook in de speelzaal was het feest. De zaal was prachtig versierd met slingers en discolichten en er 

stond hippe muziek op. Daar werd volop gedanst en gesprongen. Voor iedereen stonden er drinken, 

een plak cake en aardbeien klaar. Toen de temperaturen tropisch werden, moesten de jarigen een spel 

doen waarbij ze aangemoedigd werden door de kinderen. Aan het eind van de ochtend werd de 

winnaar bekend gemaakt: juf Sabrina!  

Vervolgens hebben we de feestochtend in de eigen klas afgesloten. Bij dezen willen we alle ouders die 

meegeholpen hebben om deze dag mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken. We hebben ons echt 

jarig gevoeld! 
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Suzanne is onze Cultuurcoördinator! 
Suzanne heeft gisteren haar opleiding tot Interne CultuurCoördinator succesvol afgerond.  
Van harte gefeliciteerd Suzanne!  
Wij hopen dat we op Kievitsloop nog lang mogen genieten van jouw kennis en inzet om het 
cultuuronderwijs op de kaart te zetten. 
 

 
 

Opvoeden en opgroeien, praat er 
over!  

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders 
meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden ook lastig zijn. Als 
ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil slapen? 
Hoe ga je om kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel dat aan je kind?   

Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij 
iemand die met je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je 
omgeving zijn. Een ervaren ouder of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet 
kunnen beantwoorden, kun je bij de School-CJG-er terecht. Wegens ziekte van de 
vaste School-CJG-er Natascha Maas, is dit de komende tijd Gusta Nijssen.  

Gusta:  ‘Als je vragen of zorgen hebt over opvoeden of ouderschap, kun je bij mij 
terecht. Ik luister goed naar wat er speelt en samen zoeken we naar een oplossing die 
in jouw of jullie situatie het beste past. Soms geef ik tips of informatie waarmee je zelf 
verder kunt. Als het nodig is, bied ik ondersteuning voor korte of langere tijd. Of ik 
verwijs ik je door naar passende zorg.’           

             

Spreekuur  
Je kunt bij Gusta terecht tijdens het spreekuur op dinsdagochtend van 11.30-12.30 uur.  

In de oneven weken. Tot te zomervakantie ben ik er dus op: 5 juni,19 juni, 3 juli  
Bellen of mailen kan altijd: gusta.nijssen@cjgbreda.nl en telefoonnummer 06-30347059 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag  

Speciale zorg  
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er 
vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. Ook hiervoor kun je bij 
Gusta terecht. Zij zoekt samen met jou welke zorgaanbieder je hiermee het beste kan helpen. Voor deze zorg 
heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe lang. Als ouder kies je zelf een 
zorgaanbieder. Gusta kan je hierbij ondersteunen. Ook bij het zorgtraject dat hierop volgt.   

mailto:gusta.nijssen@cjgbreda.nl
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 Meneer René toch onze beste conciërge! 

 Helaas is onze meneer René niet doorgestoten naar de finale van de beste conciërge. Voor ons is hij echter toch 

de beste en we zijn trots op hem dat hij genomineerd was. Bedankt voor alle stemmen! 

Avondvierdaagse 

Op dinsdag 29 mei was het zover; de start van de avondvierdaagse. Helaas gooide het weer roet in het eten of 

liever gezegd: onweer en regen. De organisatie besloot de eerste wandeldag uit veiligheidsoverwegingen niet 

door te laten gaan. Vandaar dat op woensdag de 108 deelnemers met hun ouders stonden te popelen om van 

start te gaan. Ondanks de hitte was het een heel gezellige tocht door onze wijk. Er werd veel gelachen, gekletst 

en gesnoept. De ranja was een welkome verfrisser. Ook was er nog snoep en een appeltje 

voor de dorst. Op vrijdag konden de deelnemers hun medaille in ontvangst nemen bij juf 

Romanie en juf Sandra. Daarna, sommigen nog met een ijsje, moe maar voldaan naar huis. 

Zien we jullie volgend jaar weer? 

Hoewel de organisatie kampte met te weinig vrijwilligers was het weer prima geregeld. Bedankt en tot volgend 

jaar! 

Ouderborrel  

Beste ouders,  
 
U komt toch ook? 
 
De speciaal voor u als ouder en kind geregeld ouderbedankborrel!!!! 
We willen het schooljaar graag afsluiten met iedereen. 
En wat is er gezelliger dan dat samen met u als ouder en uw kind(eren) te doen.  
In onderstaande brief kunt u alles nog eens lezen. 
Bonnen kunnen gekocht worden als u een envelop met daarin het verschuldigde bedrag bij de leerkracht 
van uw kind inlevert. 
De inlevertermijn is donderdag 7 juni, maar mocht u vrijdag 8 juni nog willen opgeven, dan kan dit nog via 
meneer Popko.  
En speciaal voor de ouders van groep 8: Wat fijn dat we met de hele school uw kind die op schoolkamp is 
geweest, kunnen verwelkomen. Zo'n welkom hebben de groep 8 kinderen nog nooit gehad. En wat is er 
leuker met een hapje en drankje te wachten op uw kind? 
 
We maken er een geweldige ouderbedankborrel van. 
Voor vragen kunt u terecht bij meneer Popko. 

 

 

 

 

https://hack42.nl/wiki/Blitzborrel_1_februari_2013
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


MEMO Kbs Kievitsloop 2017-2018 
 

                     5 

 
 

  Kbs Kievitsloop           

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wegens het grote succes van de afgelopen jaren komt er ook dit jaar weer een…. 

Ouderborrel 
Vrijdag 22 juni 

16.00uur – 19.00uur 
 

Dit om het afgelopen schooljaar samen met u feestelijk af te sluiten!! Ook voor de kinderen is er van alles 
te doen. Zij kunnen voor deze dag een bonnenboekje kopen. Met dit boekje kunnen zij verschillende 
spelletjes spelen en krijgen zij te drinken, iets lekkers en een frietje met een snack. 
Dit bonnenboekje voor de kinderen is €5,- (ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten maar wel mee 
willen doen betalen dit bedrag) 

 
Alle non-alcoholische dranken deze dag kosten €1,- en alle alcoholische dranken kosten deze dag €1,50. 
Extra ranja voor de kinderen is €0,50. 
Ook de ouders kunnen deze dag een frietje (€2,50) en een snack (€1,50) kopen. Ook dit gaat via bonnen. 
Deze kunt u op de dag zelf aan de bar kopen. 
Let op! U kunt deze dag alleen contant betalen. 
 

Komen jullie ook?!! 

 
Onderstaand strookje kunnen jullie samen met het geld voor het bonnenboekje in een gesloten envelop inleveren 
t/m donderdag 7 juni a.s. Graag op de envelop de groep en naam van uw kind(eren) vermelden. Deze kan dan 
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wij komen vrijdag 22 juni ook een borrel drinken om het schooljaar af te sluiten. 
 

Naam kind Groep  

  

  

  

  

  
 

Aantal volwassenen:……………… 
De bonnenboekjes worden in de week van 18 juni mee naar huis gegeven.  

- ’t Blok 175 –  4823JJ Breda – 0765419404 

www.kievitsloop.nl                  


