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Hartelijk welkom! 

 

 

 

Namens het team van Kbs Kievitsloop willen wij graag de volgende leerlingen hartelijk 

welkom heten in onze school: 

   Groep 1/2 a: Julie Hooymeyer, Kjeld du Hen 

   Groep 1/2 b: Sjors Riemans, Senne Willems, Benthe Verhees 
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

 

Blz.4 Inzamelingsactie Voedselbank 

Blz.5 Van donker naar licht 

Blz.6 Nieuwe verkeersborden per 1 januari 2015 

Blz.7 Start inschrijving zomerkampen 

Blz.8  Groepen 1/2 nieuwe speelmaterialen 

Blz.9 Groep 3 en 4 Kerstknutselen 

Blz.10 Groep 5 borduren 

Blz.11 Kerststalletje 

Blz.12 Groep 6 dansworkshop 

Blz.13 Wat we leren in groep 6 

Blz.14 Groepen 7 Sinterklaas 

Blz.15 Knutselen met de kleuters 

Blz.17 Laatste gymles van 2014 

Blz.18 Kerstontbijt groep 7b 

Blz.19 Groep 8 bezoek Newman College 

Blz.20 Kerstwens 

Blz.21 Maandregel 
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Inzamelingsactie Voedselbank Breda 
 

Op maandag 8 december zijn we gestart met de inzamelingsactie voor de 
voedselbank Breda. Door de kinderen is er ontzettend veel ingezameld. De 20 

afgeleverde kratten zijn met gemak gevuld. In tegenstelling tot de gemaakte 

afspraak, zijn de kratten eerder opgehaald dan gepland. Wanneer u echter nog 
spullen heeft voor de voedselbank, dan verzamelen we die tot en met vrijdag en 

zorgen ervoor dat ze alsnog bij de voedselbank terecht komen. Wij zijn er als school 
trots op, om dit samen voor elkaar te krijgen. In deze tijd wanneer er velen het met 

minder moeten doen, is het samen met elkaar delen en voor elkaar zorgen, van groot 
belang. Daarom namens de voedselbank Breda, bedankt voor uw gulle gaven, hoe 

klein, groot, weinig of veel u ook heeft gegeven.  
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Van donker naar licht 
Op kerstavond samen naar de kerk, hoe gezellig en mooi is dat! We zitten midden in 
de donkere dagen voor kerstmis, maar dan wordt het licht. Dan wordt het kerstkind 

geboren, dat licht geeft aan de wereld en vrede aan alle mensen. 

 
Wat is het toch een wonder, kerst:  

Een kindje geboren 
Allemaal samen 

Dieren in de stal 
Herders op het veld 

En engelen die zingen 
Een lichtje in het donker 

 
Voor jong en oud 

Op 24 december kerstavond vieren we dit mooie feest met een r.k. gezinsviering 
voor jong en oud in de Lucaskerk aan de Tweeschaar om 20.00 uur.  We zingen 

samen en luisteren naar de mooie verhalen. Zijn jullie er ook bij? Je bent allemaal 
van harte welkom. 

 

Peuters en kleuters 
Speciaal voor kleuters en peuters is er een korte viering in de Lucaskerk om 

16.30 uur. Deze duurt ongeveer 20 minuten. Je mag meezingen van het ezeltje en 
het kindeke en we lezen een kerstverhaal. 

 
Meer vieringen van de Augustinusparochie vind je op de website 

www.augustinusparochiebreda.nl 
 

Fijne vakantie! 
Werkgroep gezinsviering parochiekern Bethlehem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.augustinusparochiebreda.nl/
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Nieuwe Verkeersborden per 1 januari 2015 
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Start inschrijving Zomerkampen   

Op 1 februari 2015 starten de inschrijvingen voor de Zomerkampen weer! 

Stichting Zomerkampen Breda (Zoka) organiseert ook aankomend jaar weer een 
drietal kampweken voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar uit Breda en 

omstreken. Het Brakkenkamp (6 t/m 9 jaar) en het Tienerkamp (10 t/m 12 jaar) 
worden gehouden op het terrein van het Sparrenhof in Tilburg. Het Jongerenkamp 

(13 t/m 16) gaat op de fiets naar activiteiten in de omgeving van Tilburg en 
overnacht op verschillende locaties. 

De kampen worden gehouden in de eerste drie weken van de zomervakantie van het 

basisonderwijs:  

 Week 1: 20 t/m 25 juli 2015 

 Week 2: 27 juli t/m 1 augustus 2015 

 Week 3: 3 t/m 7 augustus 2015: In deze week is de begeleiding intensiever dan 

in de voorgaande weken en is er extra aandacht voor het bieden van rust en 

structuur. Kinderen die in deze week meegaan komen o.a. van het speciaal 

onderwijs, woongroepen of hebben een Rugzakje. 

Korting voor Bredapas-houders! 

De gemeente Breda ondersteunt kinderen uit gezinnen met een Bredapas door 50% 
van de deelnemersbijdrage te vergoeden. Speciaal voor gezinnen met een Bredapas 

gaan de inschrijvingen al open op 15 januari 2015! 

Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.zomerkampenbreda.nl. 

Voor vragen en extra informatie kunt u mailen naar info@zomerkampenbreda.nl 

 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:info@zomerkampenbreda.nl
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Groepen 1/2  

 
Nieuwe speelmaterialen op het kleuterplein 

Beste ouders, zoals u heeft kunnen zien, er zijn weer enkele speelmaterialen op het 

kleuterplein gezet. 

Het ziet er weer heel gezellig uit. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ondertussen bezig om te inventariseren wat er op 

het grote plein zou kunnen komen. 

Wellicht kunt u hier dit jaar nog iets van terug zien. Want onze gezellige school kan 

ook buiten wel een beetje opgeknapt  worden. 

De materialen op het kleuterplein zij gemaakt van acaciahout. Dit is goedgekeurd 

door allerlei instanties.  

Hieronder ziet u ook nog de specificaties van het Robinia hout. 
Samen maken wij het gezelliger. 

 

Robinia Hout ( Nederlandse naam acacia ) 
 

-          Lange duurzaamheid 
-          Geen chemische middelen aan toegevoegd ( puur natuur ) 

-          Natuurlijke uitstraling 
-          Korte houtvezel structuur waardoor het niet splintert ! 

 

Vandaar dat wij als school in zee zijn gegaan met deze onderneming. 
De kinderen kunnen nu weer heerlijk spelen. 
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Groepen 3 en 4 

 
Kerstknutselen  

 In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 en 4  samen mooie 

kerstknutsels gemaakt. We hebben kerststerren gemaakt 

en kerststalletjes. Met onze stagiaires Marieke en Noor 

hebben we kerstballen gemaakt van karton en wol in mooie 

kerstkleuren. Het resultaat mocht er dan ook 

zijn! 
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Groep 5 

Borduren 

In groep 5 hebben we met hulp van Julot, Xander, Sjoerd en Sanne Sinterklaas en zwarte 

Piet geborduurd. 

Het is leuk om een borduurwerk te maken. Ik vind het zo leuk dat er het nog een keer wil 

doen. En het is niet moeilijk. Je moet gewoon een kleurplaat pakken en gaan prikken en 

daarna moet je een draad pakken en een naald en dan moet je gewoon in de gaten steeds 

heen en terug. Het is niet moeilijk hoor. En je moet gewoon goed luisteren als de juf het 

uitlegt. 

Shareena uit groep 5a 
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Kerststalletje 

We hebben een kerststalletje geknutseld en ook een placemat voor het kerstontbijt op 

vrijdag. 

Ook hebben we kerstengeltjes gekleurd en in zwart papier ingelijst. Op het engeltje hebben 

we slaolie gesmeerd zodat het licht er doorheen schijnt. 

Iedereen heeft ook met wol en karton een ster gemaakt. En een ster gevouwen met papier 

en versierd met potlood of stift. 

En woensdag hebben we een een kerstversiering gemaakt op een stuk plank. 

In groep 5 hebben we heel wat afgeknutseld.! 

Sophie uit groep 5a  
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Groep 6 

Dansworkshop 

U heeft de vorige keer al iets gelezen in de memo. 

We hebben dansworkshops  gehad en we gaan  16 januari naar de voorstelling  Alice 

van de Stilte. 

We hebben de personages van de voorstelling  leren kennen zoals: de rups, de kat, 

de muis en het konijn. We hebben ze nagedaan en bijvoorbeeld gaten gegraven. 

We hebben knopen gemaakt aan juffrouw Esther  en we hebben als standbeelden 

gestaan. 

We gingen in een bootje en we hebben een film gemaakt. Die hebben we nog niet 

gezien. 

De dansjuffrouw heet juf Suzan. 

Bij de laatste les mochten we zelf groepjes maken en elkaar laten zien wat we 

verzonnen hadden. 

En dit waren  de twee laatste lessen. 

We zijn benieuwd hoe de voorstelling zal zijn. 

GROETJES ALISSA EN JIM groep 6 
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Wat we leren in groep 6 

Met rekenen leren we veel over breuken en tabellen. We hebben ook sommen onder 

elkaar gemaakt met optellen en aftrekken. En rekenen met geld.   

En met taal hebben we een nieuwe methode. We hebben het al gehad over inleiding 

en over het slot. En over sterke en zwakke werkwoorden. Maar ook over 

persoonsvormen en het onderwerp. En we mochten ook een flyer maken.  

Met aardrijkskunde hebben we het gehad over de burgemeester en de gemeenteraad. 

Maar we hebben het ook gehad over de watersnoodramp. Maar ook over dijken en – 

/+ NAP. En ook over veeteelt, akkerbouw en een gemengd bedrijf. 

Met geschiedenis hebben we het gehad over Romeinen en hun villa`s, maar ook over 

Romeins geld. Ook hebben we les gekregen over de Middeleeuwen, bijvoorbeeld het 

schandblok en de schepenen. Nu krijgen we een toets over de 80 jarige oorlog! 

Natuurlijk hebben we ook andere dingen geleerd maar dat is te veel om op te 

noemen. 

Jairo en Fien groep 6 
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Groepen 7 

Sinterklaas 

Vrijdag 5 december was sinterkaas op onze school, hij kwam in een politieauto . We 

verwelkomden hem door liedjes te zingen. Toen gingen we naar binnen. Toen we in 

onze klas waren lagen er allemaal surprises, we begonnen met een dobbelsteen te 

gooien. Wie als eerste 6 gooide mocht zijn surprise op pakken van de grond en moest 

het gedicht in voor zichzelf lezen. En als er al een paar 6 hadden gegooid, dan 

mochten ze op hun stoel staan en het gedicht voorlezen voor de klas. Alle kinderen 

hadden hun best echt gedaan want er waren hele mooie surprises . We kregen ook 

nog wat te drinken en een speculaasje. Toen gingen we naar buiten want we hadden 

pauze. Toen was de pauze voorbij en moesten we de surprises heel voorzichtig 

openmaken . er was een paard een dolfijn een reuze dobbelsteen en een make-up 

tafel. Na het bewonderen mochten we de cadeautjes open maken. Toen was het al 12 

uur en gingen we naar huis. In de middag gingen we een film kijken. Toen werd er 

midden in de film op de deur geklopt. Het waren zwartepieten ze strooiden allemaal 

snoep toen gingen ze weg en keken we de film verder. Toen de film was afgelopen, 

gingen we naar huis. 

 

Dit verslag is geschreven door: Lisa Keene  gr.7b    
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Knutselen met de kleuters 

 

 

Woensdag 17 12 2014 hebben groep 7a en 7b met de kleuters een krans geknutseld. 

We deden dat in tweetallen in de aula. 

De krans werd van papier gemaakt je plakt eerst de buitenkanten aan elkaar dat je 

een soort koker krijgt.  

Dan knip je vanaf de zijkant in de koker net niet tot het eind dan maak je de kokers 

vast dan kan je gaan versieren. 

 Dat kon met lintjes touwtjes en natuurlijk papier. de meeste kransen zij heel mooi 

geworden en de kleuters vonden het leuk. En groep 7 ook!    

 Huey coleman 
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Op woensdag 17 December gingen we met de kleuters knutselen. 

We maakten een kerstkrans, eerst moesten de kinderen van groep 7A 

en groep 7B een kleuter ophalen bij de klas van Meneer Popko, 

Toen gingen we naar de aula en kon het knutselen beginnen. 

Je werkten in tweetallen. We hadden in de klas al wat voorbereidingen 

gedaan, we hadden twee vellen papier opgerold en geplakt. 

Met de kleuters moesten we daar allemaal lijntjes in knippen. 

Dat moest je zo doen met een paar rollen. Toen moet je dat door een juf of meester 

vast laten nieten. Toen mocht je de krans gaan versieren met o.a. 

hartjes, bloemetjes en stukken papier. En je deed er op het laatst nog een lintje aan 

de krans zodat je hem op kon hangen. Toen was de kerstkrans klaar. 

Je mocht toen weer naar de klas. Je kon ook nog even gezellig (met een kleuter op je 

schoot ) naar Het Zandkasteel kijken . Het was een geslaagde ochtend. 

 

Tijn Boerendans 

 

 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2014-2015 
 17 

Laatste gymles van 2014 

                           Verslag Sem Aerts 

Op vrijdag  de  twaalfde was er weer gym  maar dit was de laatste gymles van 2014. 

De jongens gingen als eerste voetballe , basketballen. De meisjes gingen als eerste 
judoën  daarna draaiden we door de meisjes voetballen, basketballen. Meneer  Eric 

gaf De jongens en de meisjes Judo. Bij de 
judo moest iemand liggen en jij moest met 

open benen  zitten  en hem klemmen toen zei 
hij start en moest hij eruit proberen te 

komen. 
Daarna moesten we omdraaien we moesten 

allebei  1x liggen en allebei 1x met je open 

benen daarna ging je wisselen met een ander 
maatje. We moesten ook met je handen op 

de grond en je omhoog drukken met open 
benen toen moesten we elkaar op de grond 

trekken het was best moeilijk bij sterken 
kinderen maar toch was de judo heel leuk het 

is eigenlijk altijd leuk bij de gymlessen nu 
gaan we even naar het basketballen en naar 

het voetballen. 
 

We gingen eerst voetballen dat deed je 
met een 2 tal je kon een groepje 

maken met je eigen vriend. Bij die 
opdracht moest je tegen een ander groepje 

er was een hel goed groepje en won alles 

hun waren echt goed dat vind ik dan en de 
meeste mensen. Daarna deden we 

partijtje met  2 groepjes wij wonnen dat 
was leuk als je wint. Ik weet niet meer met 

hoeveel wij wonnen maar dat is ook niet 
belangrijk.  

 
 

Bij het basketballen gingen we met  2 
groepjes werken  1  groepje aanvallers en 

de verdedigers wij waren als eerste de verdedigers. Wij moesten de ballen 
tegenhouden van de aanvallers  en zorgen dat ze niet score in de basketbalkorf dat 

was best wel moeilijk. Uiteindelijk was het  1-1 bij de  1e lijn kreeg je 2 punten bij de 
2e ook en bij de 3e kreeg  je 3 punten. Maar het was niemand gelukt bij de 3e lijn 

maar dat was ook best wel moeilijk dat doe ik je niet na hoor. Bij de 2e lijn ook niet 

echt volgen mij misschien wel bij de meisjes  maar dat weet ik niet zeker . Maar bij 
de 1e lijn wel want daar hadden wij gescoord en de anderen ook. 
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We hadden ook een anderen opdracht 

bij het basketballen wij waren 
verdedigers en als wij de bal hadden 

mochten wij ook gewoon gooien in de 
basketbalkorf dat vond ik best wel 

leuk. En zo ging het een beetje met de 
basketbal.  

 
 

 
Maar bij de meisjes ging het anders daarom 

vertel ik niks over de meisjes wat zij gedaan 
hebben met het basketballen. En bij het 

voetballen bij het voetballen hadden de meisjes 
met  5-2 gewonnen dat was ik vergeten om te 

vertellen wij hebben volgens mij met  2 

gewonnen. Ik had bij judo best wel pijn 
gekregen want ze sloegen je zo op je arm met 

je hand mijn arm was helemaal  rood en 
blauwe plek maar toch was het een leuken 

gymles net als altijd leuk.  
 

Laatste gymles van groep 7B 2014  

 

 Kerstontbijt groep 7b 

 
Op de laatste vrijdagochtend van het jaar kerstontbijt in groep 7b. Bijna alle kinderen hadden thuis 
iets lekkers gemaakt en mee naar school gebracht. Van al dit lekkers hebben we in de klas met 
z’n allen lekker kunnen eten. Ook hebben we samen met de andere klassen naar het kerstverhaal 
geluisterd in de aula, dit verhaal werd voorgelezen door de directeur. Al met al was het een 
gezellige afsluiting van het jaar. Een fijne vakantie en alvast de beste wensen. 
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Groep 8 

Schoolbezoek Newman College 

We gingen vanuit school naar het Newman College,                                                                        

eerst moesten we natuurlijk veiligheidshesjes aandoen.   

We gingen naar de weilanden daar vlak bij de Asterd.                                                     

Het zwaarste was om over de Moerlakenbrug te gaan,  dat was hijgen en puffen.  

Toen we daar vervolgens aan kwamen, waren wij een beetje te laat maar we hingen 

snel onze jassen op.  

Wij mochten snel zitten keken naar een PowerPoint presentatie. We kwamen in 

allerlei verschillende plekken het was heel interessant. Ze hebben op het Newman 

College zelfs een stuk eraan gebouwd, dat is voor de kinderen die gymnasium doen.                                           

Daar op het Newman College mochten wij zelfs een opdracht maken,                  over 

een verhaal met plaatjes. Daar had je een computerlokaaltje. 

Ik was met een klasgenootje Mirthe en we hadden een creatief verhaaltje. Er waren 2 

jongens die ons erover vertelden, zij zelf moesten  een eigen logo verzinnen net zoals  

youtube, Internet Explorer enz.  

Ten slotte  mochten wij op de foto. We zaten op een hoog tribunetje. Het was heel 

leuk en interessant, volgens mij ga ik ook nog op het Newman College  

Groetjes Katja. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/P1030126_copyNewmancollege.jpg
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Kerstwens 

                         

 

Namens het team van Kbs Kievitsloop en Ger Aarts 

wensen we u een hele fijne Kerst en alle goeds voor 

2015! 
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Maandregel KBS Kievitsloop 

 

We hebben respect voor elkaar en laten dat zien 

in woord en gebaar. 
 

 

 

 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL 
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