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Staking 5 oktober 
Zoals u in de mail van vrijdag 22 sept j.l. heeft kunnen lezen is de school op 5 oktober gesloten vanwege de 

nationale stakingsdag basisonderwijs. 

 

 

Gruwelijk eng!  

Kinderboekenweek 4 tot en met 15 oktober 2017 

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend evenement van 10 dagen ter promotie van het (Nederlandse) 

kinderboek. Dit jaar is het thema “Gruwelijke eng!”  

Aanstaande woensdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start en hoe! Wij als leerkrachten van 

Kievitsloop openen de Kinderboekenweek door verkleed naar school te komen en ons lievelingsboek mee te 

nemen. Uiteraard mogen de kinderen ook verkleed naar school toe komen. 

We openen de Kinderboekenweek door op het liedje ”Gruwelijk eng” van Kinderen voor Kinderen te dansen. 
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Ook zal er een gedicht worden voorgedragen. U als ouder bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig 

te zijn. Deze gruwelijke opening vindt plaats op het grote plein rond half negen.  

Verder zullen we door middel van diverse activiteiten in de verschillende groepen ook aandacht besteden aan de 

Kinderboekenweek. We sluiten de Kinderboekenweek op vrijdag 13 oktober in stijl af. Hoe?! Dat is nog een 

verrassing! 

 

 

Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor onze schoolbibliotheek 

Zoals u al in deze memo heeft kunnen lezen is het van 4 tot en met 15 oktober 2017 weer Kinderboekenweek. Bruna 

wil graag samen met u en ons het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Ze organiseren tijdens de 

Kinderboekenweek een speciale scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken 

voor in de schoolbibliotheek. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken wij kunnen uitzoeken. 

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? 

• Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon in 

op school. Wanneer u een kinderboek koopt tijdens de Kinderboekenweek, ontvangt u gratis het 

Kinderboekenweekgeschenk; 

• De school verzamelt alle kassabonnen van 4 tot en met 15 oktober 2017; 

• De verzamelde kassabonnen kunnen door de school tot en met 19 november 2017 ingeleverd worden bij 

een Bruna winkel; 

• De Bruna medewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en wij als school ontvangen een 

waardebon; 

• Wij, als school, mogen tot en met 16 december 2017 voor 20% van het totaalbedrag kinderleesboeken 

uitzoeken in de Bruna winkel. 

Wij als school willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren door samen met u als ouder en  samen met 

de kinderen de schoolbibliotheek te vullen. Lezen is namelijk een feest! 

De kassabonnen kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

Groene voetstappen 2017 

Ook dit jaar doen wij mee aan de campagne Groene Voetstappen. Deze actie loopt van 2 tot en met 6 oktober 

aanstaande. Het doel is samen Groene Voetstappen zetten voor een veilige en duurzame leefomgeving (lees: een 

beter klimaat). Speciaal in deze week willen wij de leerlingen vragen lopend, fietsend, skatend, met de step of met 

het openbaar vervoer naar school te komen. Het gaat er hierbij om, om op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke 

manier naar school te komen.  

Wij als leerkrachten registreren deze Groene Voetstappen. Het totaal aantal verzamelde Groene Voetstappen van 

Nederland wordt bekend gemaakt op de landelijke Kinderklimaattop op 26 oktober aanstaande. Vervolgens worden 
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deze op de komende Klimaattop van de Verenigde Naties aangeboden aan de voorzitter van de top. Niet alleen in 

Nederland geven kinderen het goede voorbeeld, in heel Europa doen kinderen mee. De Groene Voetstappenactie is 

onderdeel van de Europese Mobiliteitsweek. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.groenevoetstappen.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De MR komt dinsdag 3 oktober a.s., voor het eerst in het nieuwe schooljaar, bijeen. De vergadering zal in het 
teken staan van kennismaking (de personeelsgeleding is gewijzigd en onze nieuwe directeur schuift aan), het 
verdelen van taken en het maken van een (jaar)planning.  
Uiteraard bespreken we ook de (onderwijs)ontwikkelingen op onze school, dragen we verbeterpunten aan 
indien nodig, en houden we elkaar scherp zodat de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten behartigd 
worden.  
Wij zijn een spreekbuis richting en een klankbord voor de directie. De MR functioneert daarin pas echt optimaal 
als u meedenkt en bij ons aangeeft wat u bezig houdt, en wat volgens u besproken zou moeten worden.  
De MR daagt u uit om mee te denken hoe wij onze school nòg beter kunnen maken. U kunt altijd één van de MR-
leden aanschieten. Dit jaar zijn dit Sandra Vleugels, Patricia Flohr en Henriëtte Hollink vanuit het personeel, en 
Wendy Bosker, Michel Verhees en Victor Hooijmeijer vanuit de ouders.  

U bent daarnaast dinsdag 3 oktober van harte welkom, vanaf 19.30 uur op KBs Kievitsloop, om de MR-
vergadering bij te wonen. Wij zien uit naar uw komst.  

http://www.groenevoetstappen.nl/
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Even voorstellen 
Deze week is een leerteam van 6 eerstejaars studenten van de PABO bij ons op school gestart. Wij 

wensen hen veel plezier en ontwikkeling toe op Kievitsloop! 

Hier stellen zij zichzelf aan u voor: 

Beste ouders/verzorgers,  

Wij zijn zes eerstejaars studenten van de pabo op avans. Wij komen dit jaar stage lopen op Kievitsloop, waar wij 

allemaal erg veel zin in hebben! Als jullie nog vragen over of voor ons hebben of een praatje willen maken, kan 

dat altijd!  

 

 
 
Ik ben Dana van Gils 
Ik ben 17 jaar en kom uit Baarle Nassau 
Ik loop stage in groep 1/2 A bij juf Patricia 

 

 

Ik ben Anne van Amelsvoort 
Ik ben 18 jaar en kom uit ‘s-Hertogenbosch 
Ik loop stage in groep 1/2 B bij juf Linda en meneer Popko 

 

 

Ik ben Carla Panis 
Ik ben 19 jaar en kom uit Tilburg 
Ik loop stage in groep 4 bij juf Suzanne en juf Anniek 

 

Ik ben Ashni van Galen 
Ik ben 20 jaar en kom uit Tilburg 
Ik loop stage in groep 5 bij juf Henriëtte 
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Ik ben Hilde Kustermans 
Ik ben 20 jaar en kom uit Wernhout 
Ik loop stage in groep 6 bij Juf Romanie en Juf Linda 

 

 
Ik ben Sarina Alberts. 
Ik ben 19 jaar en kom uit Uppel. 
Ik loop stage in groep 8 bij meneer Arnoul. 

 

Jeugdenquête GGD 0 t/m 11 jaar    

De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en verzorgers van 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en 

woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten betere beslissingen 

nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging 

ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 


