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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: Lieke Beerens, FinlayStewart, Haily Rovers,  

Fay de Poortere,  Finn Meulendijk 

   Groep 1/2b: Lenthe de Poortere 
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 Wat gebeurt er deze maand?  
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In deze Memo: 

 

Blz.4 Vanuit de directie: normering Cito/Oudervereniging 

Blz.5 April: Hardloopmaand & Kidsrun 

Blz.7 Schoolreis/Verkeersweek  

Blz.10 Entre Nous 

Blz.12 Even voorstellen….  

Blz.13 Vastenaktie 

Blz.14 Paasviering 

Blz.15 Groep 1/2  

Blz.17 Groep 3 

Blz.18 Groep 4 

Blz.21 Groep 5 

Blz.23 Groep 6 

Blz.24 Groep 7 

Blz.26 Groep 8 

Blz.29 Maandregel   
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Vanuit de directie…… 

 
Normering Cito 
 

Wij hebben gemerkt dat er onder ouders nog vragen leven over de opzet van de Cito-

toetsen en wat de resultaten op deze toetsen betekenen. Bij deze Memo is daarom als 
bijlage een informatiefolder opgenomen die daarop een toelichting geeft. Met vragen 

kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.   

 
 

Oudervereniging in nieuwe kleding 
 
Om de herkenbaarheid van leden van de oudervereniging te vergroten tijdens 

activiteiten op school, zijn alle leden voorzien van een nieuwe polo. Zoals jullie 

kunnen zien op de foto zal het niet moeilijk zijn voor de kinderen, ouders en 

leerkrachten om ze te herkennen . Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 
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De oudervereniging bestaat uit: 

Bovenste rij van links naar rechts: 

Daniel van Hooije  Voorzitter 
Bianca Koremans   Lid 

Paul Buijs    Flex lid 
Miranda Kommeren  Lid 

Miranda Roovers   Lid 
Tanja van Veenendaal  Lid 

Ric van Westhreenen  Secretaris   
Jeffrey van der Net  Penningmeester 

 
Onderste rij van links naar rechts: 

Patrick Labrijn   Flex lid 
Eveline van der Net  Lid 

Karyn Nooyen   Lid 

Suzanne Ruskus   Lid 

Miranda Pals            Lid         

 
  

April: Hardloopmaand en Kidsrun! 
  

Wil jij ook onderdeel zijn van een ontzettend coole hardloopwedstrijd die in 33 landen 

tegelijkertijd van start gaat? Dat kan! Samen met de sportcoaches van Breda Actief 
kun jij je vanaf 1 april zo goed mogelijk voorbereiden op de Kidsrun. Dit is een 

onderdeel van de Wings For Life World Run. Kijk voor de hardlooptrainingen, 
inschrijven en meer informatie op: www.breda-actief.nl en doe mee!  

  
Daarnaast kan er nog steeds ingeschreven worden voor Sportintroductiecursussen! Jij 

wil toch ook voor maar € 8,50 per cursus kennis maken met een nieuwe sport? Schrijf 
je dan nog snel in voor zondag 5 april.   

  

 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=DMKCl64pS0uFGxPtMgpv73ZRFvA6O9IIYQ_p2PfN6Kk-e3SdKbI37RgUzyVIOQEnk79yJh3MAiI.&URL=http%3a%2f%2fwww.breda-actief.nl
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Schoolreis 

Op dinsdag 9 juni gaan we met de groepen 3 t/m 7 weer op schoolreis! 

De groepen 3 en 4 gaan naar  “Ouwehands Dierenpark”  in Rhenen. 

De groepen 5 en 6 gaan naar  “Drievliet”  in Den Haag. 

De groepen 7 gaan naar “Duinrell” in Wassenaar. 

 

 Zoals gewoonlijk gaan we weer met de bus.  

Nadere informatie  over deze schoolreis volgt nog. 

 

Werkgroep schoolreis. 

 

Verkeersweek 2015 

In de vorige memo heeft u kunnen lezen dat wij van 09 t/m 13 maart de jaarlijkse 

verkeersweek hadden. 

 

Het thema van deze week was dan ook:  

                               De omgeving van de school! 

 

De leerlingen en leerkrachten hebben deze week kritisch naar de verkeersomgeving 

gekeken. 

Rondom de school zijn echt een aantal verkeerssituaties die veel veilig kunnen. 

In elke klas werd d.m.v. een scorebord bijgehouden hoe de leerlingen naar school 

kwamen. 

Er kwamen aan het eind van de week duidelijk minder ouders met de auto hun 

kind(eren) naar school brengen en ophalen. 

Jullie hadden ook geluk, het was deze week prachtig weer! 
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De werkgroep verkeersouders had een 30-tal foto’s gemaakt met verschillende 

verkeerssituaties en verkeersborden die rondom de school te vinden waren. 

Die foto’s zijn in elke klas bekeken en elke groep had een situatie uitgekozen die zij 

kritisch  

gingen bekijken. 

Wat kan er beter, hoe wordt deze situatie veiliger, wat is daarvoor nodig en is het te 

realiseren. 

Op vrijdag middag kwam Peter Bosman van de gemeente Breda de verschillende 

presentaties bekijken. 

Hij werd hierbij ondersteund door de verkeersouders van onze school. 

Zij werden aangenaam verrast! 

Peter Bosman heeft toegezegd dat een paar van deze ideeën ook gerealiseerd 

kunnen/gaan worden. 

 Zou toch prachtig zijn als mede door uw kind(eren) een verkeerssituatie wordt 

aangepast. 

 

Maar ook u kunt uw steentje bijdrage: 

Voor de veiligheid van uw kind(eren) is het fijn dat de omgeving rondom de school zo 

veilig mogelijk is! 
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Entre Nous…. 

 

Vrijdag 20 maart was er een groots optreden van het senioren orkest "Entre Nous". 

Zo'n 35 leden van het orkest waren die dag allemaal op tijd om zo wat in de te blazen 

en te trommelen. 

Ze hadden een geweldige middag voorbereid. 

De opa van Lindsey Janssen uit de groep van meneer Popko had hiervoor gezorgd. 

Opa kon tijdens de nationale voorleesdagen niet komen voorlezen maar hij wilde wel 

graag op zijn klarinet komen spelen. 

Daarom trommelde hij  zijn hele orkest bij elkaar en daar waren ze dan vrijdag 20 

maart. 

Ze hadden allemaal nummers ingestudeerd die over de bevrijding gingen. Allemaal 

vrolijke nummers waarbij de kinderen allemaal mee konden doen. De kleuters en 

groep 3 kwamen zelfs allemaal op met vlaggetjes om zo het nummer Oranje Boven 

nog leuker te maken. 

Groep 7 ging zelfs marcheren op het nummer over de Marine. 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 waren dolenthousiast. Ze dansten, zongen, klapten 

allemaal mee. Wat een vrolijke boel daar op KBS Kievitsloop. 

De dirigent (zie er uitzag als een echte kapitein!) had een indrukwekkend verhaal 

over de Tweede wereldoorlog . De kinderen waren muisstil en luisterden aandachtig 

naar dit verhaal. Wat kond die dirigent toch goed vertellen en wat was het 

indrukwekkend! 

Er werden nummers gespeeld over winnaars van bijvoorbeeld het Songfestival. 

De middag werd afgesloten met de klapper "Brabant"van Guus Meeuwes. De hele 

school stond op stelten. Wat was het een geweldige middag. De dirigent gaf zelfs nog 

2 toegiften. 

Namens alle kinderen willen wij het orkest hartelijk bedankt voor hun fantastische 

optreden. We hopen ze volgend schooljaar weer te mogen begroeten. 

Een fantastische middag hebben we gehad. 
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Even voorstellen…. 

 
 

 
 

 

Mijn naam is Remko van der Kruyssen en zit momenteel in mijn laatste jaar van het 

CIOS College.  
Ik volg het profiel sportmanagement en voor ons eindproject moeten we een eigen 

onderneming starten.  
 

Wij bieden sportieve kinderfeesten aan in Haagse Beemden. 
Ons team bestaat uit 4 personen.  

3 personen lopen stage bij OSHB en komen regelmatig bij uw school.   

We hebben al diverse kinderfeestjes gegeven, maar om ons project te behalen 
moeten we er nog meer uitvoeren.  

 
Bij interesse, verwijs ik u graag naar onze site! 

 
Met vriendelijke groet, 

Move To Party 
 

Http://www.movetoparty.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=40_uLLS_hUeYFLMavwOXzwp34zlTM9IILPELxWPQeUKAVPVYbryJwZozh5mh66sURb1_xlaisQk.&URL=http%3a%2f%2fwww.movetoparty.nl%2f
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Vastenaktie 2015 
  

  

Het thema dit jaar is: Ik zal er zijn voor jou.  
  

Wat kun je betekenen voor een ander?  

  
Het land waarvoor we geld gaan ophalen is Skri Lanka. 

 
Morgen vindt weer onze jaarlijkse Sponsorloop plaats om de school en we wensen alle 

leerlingen succes bij deze sportieve presentatie! 
 

Het geld van de sponsorloop gaat naar de scholing en vorming van kinderen en 
jongeren om ze een betere toekomst te geven. 

 

 
 
 

 

 

 

Sponsorloop vrijdag 27 maart 2015 

 

Hieronder het schema met de tijden wanneer de verschillende groepen gaan lopen. 

Uiteraard bent u van harte welkom hen aan te komen moedigen! 

 

Tijd Groepen 

    

9.00 – 9.30 1/2A, 1/2B, 2C 

9.30 – 10.00 3a, 4a 

10.00 -10.30 5a, 6a 

10.30 – 11.00 7a, 7b, 8a 
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Paasviering 

 
Volgende week donderdag 2 april vieren we Pasen op school. 

 
Dit jaar houden we onder andere een viering in de Lucaskerk. 

 
De groepen 1 t/m 4 vertrekken om 10.30u naar de kerk en zijn rond 11.45u 

terug op school. 
 

De groepen 5 t/m 8 vertrekken om 13.15u naar de kerk en zijn rond 14.45u 
terug op school. 

 
Namens het team van Kbs Kievitsloop wensen we u Fijne Paasdagen! 
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Groepen 1/2  

 
Bouwen 

De kleuters zijn ingenieurs in de bouwhoek.  Met blokken met plankjes een mooi 

gebouw maken. Met blokken en grote rollen en met CD’s prachtige creaties bouwen. 
Met blokken en houtblokken experimenteren, het blijft uitdagend. 

Deze keer mochten de kinderen een mooie toren bouwen met alleen blokken. Na wat 

proberen is het gelukt ,want de toren moest natuurlijk wel recht zijn én stevig . 
Daarna gingen we er een bouwtekening van maken. Goed tellen , kijken, en 

vergelijken. 

Later mochten andere kinderen de bouwtekening precies na maken met grote 

blokken. Daarna  gingen weer anderen de bouwtekening na maken met kleine 

blokken. Ontdekken dat dat ook kan, alleen alles is kleiner. Wat is het toch leuk 
bouwen in groep 1/2 A . 
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Prijsvraag 

De afgelopen weken was er bij de boekenwinkel van Holland en Kemenade , 

Winkelcentrum Heksenwiel een prijsvraag. 

Uit de vele uitzendingen kwam een tweede prijswinnaar tevoorschijn. 

Rosalie Pals uit groep 1/2b van meneer Popko had deze tweede prijs verdiend. 

 

Gefeliciteerd Rosalie. 
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Groep 3 

Verkeersweek 

Tijdens de verkeersweek hebben de kinderen van groep 3 

gewerkt rondom het thema verkeer én goed nagedacht 

over de verkeerssituaties rondom de school. De 

leerlingen hebben een situatie gevonden die veiliger kan. 

Het gaat om een stuk ontbrekende stoep en het gemis 

van een oversteekplaats over het fietspad wanneer ze 

naar de gymzaal lopen. Samen met de juffen en met de 

juffen in opleiding, hebben ze naar een veilige oplossing 

gezocht. Dit hebben is uitgewerkt in een plan en een lied. 

Op vrijdag heeft groep 3 het met veel enthousiasme 

gepresenteerd aan het verkeerscomité, waarbij ook 

iemand van de gemeente Breda aanwezig was. Een paar 

kinderen hebben het plan vastgehouden, uitleg over het 

probleem gegeven en de oplossing aangedragen. Het lied 

werd natuurlijk door alle jongens en meisjes luidkeels en 

met gebaren erbij meegezongen. Ze hebben het erg goed 

gedaan en het plan goed en duidelijk uitgewerkt. We hebben gewonnen maar hopen 

vooral dat de gemeente Breda actie gaat ondernemen. Als verrassing kregen we ook 

nog wat lekkers!  
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Groep 4 

Waterpolo 

Ik vond het waterpolotoernooi leuk. 

We hebben 4 wedstrijden gewonnen en de finaale hebben we verlooren helaas. 
Maar het was wel heel leuk en we zijn nog tweede geworden. 

We hadden een leuke coach hij heet Jannick en juf Ied 
Waterpolo is een heele leuke sport. 

Thijmen gr.4 
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Tennis 

Ik vond het tennes heel leuk, maar ook heel moeilijk. 

De laatste opdracht vond ik het leukste en mijn recoor is 14 dat was het leukste en 
ook het moeilijkste. 

Het andere vond ik heel moeilijk en dat je een heel rontje om het veld moet lopen 
met het rekkert. de bal heb ik 0 keer laten vallen en dat vond ik ook heel makkelijk. 

Ik kon bijna alles goed en dat vond de meester ook. ik weet zeker dat ik de volgende 
ook het moelekste vond. Dat je moet lopen met de bal op de rekkert en moet laten 

stuiteren. 
Jelle gr.4 
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Concert op school 

Ales ging over oude liedjes over oranje bofen. 
Dat vond ik leuk. wij gingen de polonese lopen dat vond ik leuk. 

Groep 1,2,3,5,6,7,8 deden ook mee dat vond ik leuk. 
Jufrou Romanie deer ook mee dat vond ik leuk en juf Ester en juf Mieke dansten dat 

vond ik heel leuk. 
Dit was mijn verhaal over het konsert. 

Loïs 
 

 

Complimenten hart en leuke dingen schrift 

  

Wij hebben een complimenten hart om te leren complimenten tegen elkaar te zeggen. 
Wij hebben ook een leuke dingen schriftje. Daar zetten we in wat er leuk ging. 

Juul 
  

Dat we aardige woorden zeggen en dat we zeggen en voorlezen wat leuk we leuk 
vonden in de klas. 

Ayrton 

  
Eén kind krijgt het complimenten hart in zijn of haar laatje. Die dag ga je zoveel 

mogelijk complimentjes geven aan andere kinderen. Aan het einde van de dag kijken 
we of we ontdekt hebben wie het hart had. Soms is het moeilijk te ontdekken omdat 

andere kinderen ook complimentjes geven. Aardige dingen zeggen is fijner dan 
onaardige dingen zeggen. Je voelt jezelf ook fijner en andere kinderen vinden het ook 

leuker. 
  

In het leuke dingen schriftje mogen iedere dag een paar kinderen schrijven wat ze die 
dag heel erg leuk vonden. We mogen dat dan ook voorlezen aan de rest van de 

groep. 
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Groep 5 
 
Bezoek aan de Grote Kerk 

 

Ik ga iets vertellen over de Grote Kerk. 

We gingen met de klas naar de Grote Kerk. Daar gingen we in een speurtocht. Ik zat 

in de auto met Tess, Renée, Sophie en ik. 

Je ging met je groepje samenwerken. Een zo’n opdracht was: je moest in de doopput 

een zeedier vinden. Wij dachten een zwaardvis omdat hij een lange staart had. Maar 

het was een dolfijn. 

Het was de leukste dag van mijn leven, superleuk! 

Van Iza uit 5a 
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De Suikertantes 

 

De Suikertantes willen de stemmen van drie kinderen hebben. En het lukt hen ook 

nog. Sam doet er alles aan om de tantes tegen te  houden. Maar de tantes zorgen 

met een suikerspin er voor dat Sam naar hun luistert (ze hebben er drugs in gedaan!) 

Een van de tantes wil er mee stoppen, die wil geen stemmen van kinderen meer 

stelen. 

Het was een leuke theatervoorstelling in het Chassé Theater. Ook omdat we met de 

bus gingen. 

Lieke uit 5a 

 

Een foto van  groep 5  na de verkeersweek. Blij met de 
prijs voor het goede en best uitgewerkte idee! 
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Groep 6 

De Suikertantes 

Groep 5 en 6 gingen naar de voorstelling Suikertantes  in het Chassé theater.  Het 

was deel 2, er was ook een deel 1 van Suikertantes, maar helaas hebben we die niet 

gezien. 

De voorstelling ging over Sam, tante Ecoline, tante Flos , tante Heralda en het 

geweten van Sam (varken Rudolf, dat was een groot knuffelvarken dat Sam vast 

had).De tantes wilden 3 perfecte kinderstemmen , want daarmee konden ze een 

toverlied zingen waarmee ze alles konden wensen . Bovendien vonden ze het niet 

erg, want ze haatten kinderen . Eigenlijk wilde tante Flos lief zijn, maar dat vonden 

de andere twee tantes geen goed idee.Sam zat er erg mee dat ze de tantes al een 

keer had gevangen (in deel 1) maar geen prijs daarvoor had gekregen. 

De drie tantes gingen verkleed als burgemeester, directeur van de kauwgom fabriek 

en als spookhuis ontwerper. Dat deden ze omdat ze bang waren dat Sam ze 

herkende. Ze bouwden een prachtig spookhuis voor Sam . En meer vertellen we niet . 

Nu iets interessants over het decor! Er waren 4 deuren en 1 raampje . Ze hadden 

kindertekeningen gebruikt voor de  achtergrond . Die waren niet door kinderen 

gemaakt maar door grote mensen op de computer. Maar het leek wel zo. Super cool 

dus! 

Aan het einde van de voorstelling mochten we vragen stellen aan de acteurs. Sam 

leek wel 21 maar het bleek dat ze 30 was! Nu komt het leukste, de tantes waren 

eigenlijk mannen! Je zag het bijna niet dat het mannen waren . 

Dit was de voorstelling suikertantes . 

Groetjes Selma ,Louise en Kimberly. 

Groep 6 
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Groepen 7 

Breda’s Museum 

We zijn afgelopen donderdag naar het Breda’s Museum geweest. 
We zijn er naar toe gegaan op de fiets. 
Het ligt in het centrum van Breda. 
Voordat we naar binnen gingen vertelde een mevrouw eerst een verhaal over de 
vernielingen van de grote kerk. 
Toen we dat hadden gehoord gingen we naar binnen. 
Dezelfde mevrouw liet binnen voorbeelden zien van Breda van vroeger en vertelde hoe 
Breda er toen uit zag. 
Zie liet een boot zien en vertelde hoe de soldaten onderin de boot zaten en dat 
ze heel stil moesten zijn zodat ze het land binnen konden vallen zonder dat iemand dat 
merkte. 
We kregen ook filmpjes te zien hoe ze vroeger vechten. 
Er hingen ook schilderijen in het museum. 
Op de schilderijen stonden belangrijke mensen van vroeger. 
Tot slot gingen we weer terug naar school. 
Ik vond het leuk in het museum. 
 
Groetjes,Marcel 
 
 
Donderdag 12 maart gingen we met de klas op de fiets  naar het Breda’s Museum . 

Toen we aankwamen moesten we even in een ruimte gaan zitten toen kwam er een 

mevrouv zij ging ons de rondleiding geven. We gingen het eerst over godsdiensten uit 

allerlei landen hebben. Toen gingen we door het museum lopen we kwamen langs 

beelden en langs grote Griekse guldens ook kwamen we langs mini Breda daar zag je 

Breda in het klein. Er waren in het museum twee apparaten daar stond een tekening 

op met allemaal driehoekjes als je op zo’n driehoekje drukte kreeg je informatie over 

Breda. We liepen verder en kwamen langs een heel groot schilderij het was een kopie 

maar hij was wel in 1900 gemaakt. We kwamen ook langs mini Nederland en toen 

zag je breda heel goed want er was één plekje met allemaal gebouwen en huizen. Er 

was ook een filmpje over de oorlog en daar stonden harnassen en speren bij. Daarna 

gingen we weer naar de ruimte waar we aan het begin moesten wachten, daar gingen 

we nog een filmpje kijken over Willem van Oranje . Tot slot gingen we naar de fietsen 

en fietsten we weer terug. 

Groetjes, Mikki 
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Voorstelling Entre Nous 

Vrijdag 20 maart keek de hele school naar Entre Nous. Entre Nous is een orkest die 

bestaat uit vijfendertig 55+. 

 Ze speelden oudere liedjes bijvoorbeeld: Happy days are here again, een liedje uit de 

Tweede Wereldoorlog: van Vera Lyn, en wat nieuwere liedjes bijvoorbeeld: Brabant 

van Guus Meeuwis. 

De dirigent vertelde ons ook het verhaal van de Tweede Wereld oorlog. Hij vertelde 

ons over het achterhuis en hoe het was om Joods te zijn in die tijd. Je moest een 

Joden ster dragen en als je werd opgepakt werd je naar een consentratiekamp 

gebracht en werd je daar gedood of moest je hard werken.  

De voorstelling duurde de hele middag (2 uur).   

Groetjes, Irina 

 

Op vrijdag middag op 20 maart rond half twee. het was een oudere groep.De dirigent 

had bij de marine gewerkt best lang. Hij had specail zijn ja van de marine 

aangetrokken. 

Het waren een stuk of negen liedjes. Een er van was dinge dong van het songfestival. 

En ook veel liedjes van de tweede wereld oorlog. Er was een zanger. Tijdens de pauze 

gingen de kleuter van groep ½ a en ½ b even weg. 

Toen ging de dirigent veel over de tweede wereld oorlog vertellen. De oorlog is 

precies 70 jaar geleden afgelopen. 

Groetjes,Thijs 
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Groep 8 

De Verkeersweek 

De verkeersweek was erg leuk. Alle klassen kregen een groot bord met de dagen 

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag je klas moest met je 

juf/meester invullen hoeveel kinderen er per dag te voet komen, hoeveel kinderen er 

op de fiets komen en hoeveel kinderen er met de auto komen.  Ook waren er foto’s 

gemaakt van situaties bij de school die niet veilig zijn. Groep 8 deed in groepjes van 

drie, vier of vijf kinderen de situatie die ze hadden uitgekozen ervoor en erna als het 

opgelost was tekenen en je maakte er een presentatie bij. Het groepje wat  de 

Juffrouw het beste vond mocht naar beneden. In het groepje zaten Justin, Sjoerd, 

Simon, Lysanne en Mirthe. Ze mochten het opvoeren voor drie moeders van school, 

Juffrouw Carola en voor een meneer van de gemeente. Iedere klas had dus een 

oplossing gemaakt. Er werden drie oplossingen uitgekozen van alle klassen door de 

drie moeders, Juffrouw Carola en de meneer van de gemeente. De groepen 3A, 5A en 

7B. Er wordt serieus overwogen om een van de drie uit te voeren. De klassen hebben 

er hard aan gewerkt.  

Groetjes Mirthe   
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De Week van het Geld         

De week van het geld was van:13 maart tot 18 maart. Er werd veel aandacht aan  

geld besteed, er kwam bijvoorbeeld  in  klassen een bankmedewerker .Die gaf extra 

uitleg over geld, dat deden zij met een quiz.Daar zaten reken vragen, weet 

vragen.Die maakte je  met groepjes, bij elke vraag was een ander fragment te zien. 

De ene keer een filmpje de andere keer een lees opdracht . maar ik vond het heel erg 

leuk .Er is ook sprake geweest van hoe je met geld moet omgaan.Dat bespraken we 

in de klas. Daar kwamen verschillende meningen uit.De ene wilde gaan lenen en de 

ander sparen daar zijn de meningen over verdeeld.Toen kwamen er ook andere 

onderwerpen naar boven.Bijvoorbeeld met beleggen..Maar waarom zou je gaan 

beleggen dat hebben w ook geleerd maar als ik eerlijk ben is me dat niet helemaal 

bijgebleven. Maar wil je het wel leren besteed je aandacht aan de  week van het geld. 

Het is dus heel leerzaam.  

Maar dit was het namens Mathijs Joosen.  
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Bezoek Breda’s Museum        

We gingen op de fiets naar het Breda ’s museum. 

Toen we daar aankwamen, ging een mevrouw ons uitleggen wat we die dag gingen doen en 

ze had nog verteld over de geschiedenis van Breda. 

We hadden groepje a.b.c en elk groepje kreeg een verschillende kaart met verschillende 

vragen. 

De antwoorden kon je allemaal vinden in de stad van Breda. 

We hebben toen heel veel dingen gezien. 

We moesten een getal ontcijferen, en als je die had kon je weer terug naar het museum, 

maar we hebben eerst even in de speeltuin gespeeld. 

Daarna had je een getal nodig om de ‘schatkist’ open te maken. 

Daarin zat een brief met het volkslied erop, en hebben we met zijn allen gezongen. 

Daarna zijn we weer met de fiets naar huis gegaan, het was een leuke dag. 

 

sjoerd & Julot 8a 
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Maandregel 

 
 

 

 

 

Hand in hand is oké, slaan, schoppen, 

duwen, 

 daar doen wij niet aan mee! 
 

 

 
 

 

 

 

 
VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 
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