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Verkeersveiligheid 
We hebben gemerkt dat de laatste tijd steeds meer ouders hun kinderen 

voor de poort uit de auto laten stappen. Begrijpelijk vanuit de gedachte 

“even snel”, maar dit zorgt voor onveilige situaties. 

Willen jullie, als jullie met de auto komen, alsjeblieft in de parkeervakken 

parkeren? Zo is het naar school komen voor alle kinderen zo veilig 

mogelijk… Dat willen we toch allemaal? 

 

Carnaval bij de Brakken van het Brakkenblok (Kievitsloop) 
Wat een feest was dat de vrijdag voor carnaval! 

De dag begon al meteen met hoog bezoek van Prins Antonius van Giegeldonk. Met muziek werd hij onthaald 
door allemaal ouders en kinderen van Kbs Kievitsloop. 
De kinderen gingen hossen en polonaise lopen. Helaas waren nog niet alle ouders wakker, want ze bleven wel 

kijken, maar polonaise was toch nog te vroeg voor ze 😉. 

 
Prins Antonius ging de Prins en Prinses met de Raad van Elf van het Brakkenblok onderscheiden. Ze kregen een 
heuse medaille omgehangen. Ook meneer Dingeman, meneer René en meneer Popko ontvingen een mooie 
onderscheiding voor hun inzet voor het carnavalsfeest. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz-o7E4rvZAhUEI1AKHVwKAs0QjRx6BAgAEAY&url=http://leerinhetverkeer.nl/product/attentiebord-veilig-naar-school/&psig=AOvVaw0JQGOfOpqJHobrIMaO2Wnd&ust=1519466073410098
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Nadat de Prins werd uitgezwaaid gingen we in een lange optocht met 
zelf versierde wagentjes etc op naar het Kraaienest. En wat was het 
druk met publiek onderweg! 
In het Kraaienest gingen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de grote 
zaal om te hossen en te springen. De peuters en kleuters zonderden 
zich eventjes af om daar aan de slag te gaan met kettingen rijgen van 
chips. Ook konden ze mee hossen in de grote zaal. Daarna was er nog 
een echte modeshow. 
In de grote zaal verzorgde iedere klas een optreden. Wat een leut en 
gezelligheid daar in die zaal! 
De Raad van Elf ging onder voorzitterschap van de Prins en Prinses 

stemmen over het beste nummer die ochtend. 
Unaniem werd besloten (wel na even loten ) dat groep 7 de wedstrijd had gewonnen. Wat fijn voor deze groep, 
gefeliciteerd! Ondanks het feit dat ze de kleinste groep van school zijn, konden ze bij het winkelcentrum laten 
zien dat ze de grootste zijn van onze school. Wat een saamhorigheid was daar te zien. Onder luid applaus 
mochten ze dus nog een keer optreden. 
 
En toen was het alweer afgelopen, wat gaat de tijd toch snel als 
het leutig is. Om 12 uur ging iedereen huiswaarts. Sommigen om 
zich voor te bereiden op de grote optocht van zaterdag en 
anderen om weer andere dingen te doen. 
 
We willen alle vrijwilligers, ouders, oudervereniging , 
medewerkers van het Kraaienest en iedereen die nog niet is 
genoemd, hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Zonder u had 
dit grote feest niet gevierd kunnen worden. 
Mocht u nog een keer terug willen kijken naar het bezoek van 
Prins Antonius, klikt u eens op onderstaande link. 
 
https://www.bndestem.nl/breda/br-carnavlog-nilles-bij-kievitsloop-in-giegeldonk~va6be7d00/ 
 

Namens de brakken van het Brakkenblok, nogmaals bedankt! 
 

 

Carnaval 

De raad van 11, de politie, nar en de prins en de prinses moesten om 
kwart voor 8 op school zijn. Dan kreeg je je kleren die je aan moest 
doen daarna gingen we een groepsfoto maken. 

Toen moesten we wachten tot half 9, toen gingen we een voor een 
naar buiten het podium op. De prins carnaval was er al. Hij hield 
een praatje en daarna onze prins ook nog. We kregen nog een 
medaille. En toen gingen we op het schoolplein nog lekker hossen. 
Daarna gingen we in een optocht naar het kraaiennest, wij moesten 
voorop en de rest er achteraan. We waren daar aangekomen en 
gingen eerst nog hossen en feesten en iedere klas had een 
klassendansje. En die gingen we dan uitvoeren en de wij hadden 
een winnaar gekozen dat was groep 7. Toen gingen we naar 
heksenwiel en daar zijn we nog gaan feesten en zijn we in de 
optocht weer naar school gelopen. En toen mocht je weer naar huis. 

Van Iza, groep 8 

https://www.bndestem.nl/breda/br-carnavlog-nilles-bij-kievitsloop-in-giegeldonk~va6be7d00/
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Carnaval – De optocht door Giegeldonk 

Ruim 60 kinderen deden mee 
aan de optocht. 
En het was een geweldige 
optocht! Het weer werkte mee, 
we liepen heerlijk in het 
zonnetje en onderling was er 
een heel gezellige sfeer. 
In een lange stoet ging de 
optocht door de Haagse 
Beemden (Giegeldonk). 

De kinderen hadden allemaal een schoen om en lieten het publiek strikken, om zo 
een strikdiploma uit te kunnen delen. Zo hebben de kinderen al die mensen toch 
maar mooi gestrikt! 

Onderweg hadden we lekkere chocomel en een lekkernij van Puck de Graaf uit 
groep 1/2A, die zelf helaas ziek was, maar toch op deze manier een beetje mee kon 
doen. Dank je wel Puck! 
 
En toen, na 2 uurtjes lopen, hossen en springen kwam het spannendste onderdeel: de prijsuitreiking door Prins 
Antonius. Maar eerst kregen deze bikkels van de optocht van meneer Popko een echt diploma voor het 
meelopen in de optocht.  
 

 
De Kievitsloop kreeg bijna een podiumplaats......net niet dus. Maar we kregen wel de ereplaats net naast het 
podium. De 4e plaats. Onder luid applaus werden de kinderen gehuldigd. 
De beker en bijbehorende oorkonde zijn te zien in de aula van school. 
 
Op de website van Giegeldonk zijn vele foto's te vinden van onze enthousiaste kinderen en ouders! Neem gerust 
een kijkje. 
 
En zo was er weer een geweldige dag in een mum van tijd afgelopen. 
We willen alle ouders, vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie had ik deze optocht niet 
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kunnen organiseren. Nogmaals dank. 
De optochtdeelnemers en meneer Popko 

 

In de ban van de panda – groep 5 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 (op initiatief van 
Meike, Lindsey, Lotte, Stefano, Daan, Noël en Shane) een superleuke 
actie opgezet: ‘Red de Reuzenpada’! Op advies van het WNF hebben zij 
karweitjes gedaan en een echte ‘Pandakrant’ gemaakt en verkocht. 
Want collecteren aan de deuren mag natuurlijk niet, daar heb je een 
vergunning voor nodig. Het resultaat van al deze inspanningen is een 
gift van €49,00 aan het WNF. Daar zijn we enorm trots op! En houdt het 
kindermagazine TamTam ook goed in gaten want wie weet krijgen deze 
kanjers wel een eervolle vermelding voor alle inspanningen in dit blad. 
 

 
Kunstweken van 5 tot en met 16 maart 
Kunst op Kievitsloop gemaakt door onze eigen leerlingen: 
hoe leuk is dat?  
De komende weken (5 tot en met 16 maart) staan in het 
teken van de kunstweken.  
In elke groep staat een kunstenaar centraal. De kinderen 
gaan aan de slag met een werk in de stijl van deze 
kunstenaar. Er komen vele kunstenaars aan bod: van Picasso 
tot Mondriaan, van Keith Haring tot Vincent van Gogh.  
 
Gedurende deze periode zullen ook de peuters aan de slag gaan met hun eigen kunstwerken.  
We maken van onze school een heus museum! 

Wanneer de leerlingen hun kunstwerk hebben gemaakt, worden alle kunstwerken opgestuurd en komen deze in 
een online museum waar jullie als ouders ook een kijkje kunnen nemen. Door middel van een persoonlijke code 
kunnen jullie toegang krijgen tot dit museum en leuke gadgets bestellen met daarop het kunstwerk van uw  
zoon/dochter. Deze codes worden verstrekt na 16 maart en ontvangt u via de eigen leerkracht.  

We gaan met de kinderen praten over en kijken naar kunst en gaan kijken en luisteren 
naar hoe de kunstenaars leven/leefden en te werk gaan/gingen.  
We zijn heel benieuwd of we ook heuse kunstenaars in de kinderen wakker kunnen 
maken! 

Meer informatie kunt u vinden op www.kunstweken.nl 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu5ujo1srZAhVRKVAKHTFLDtAQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkunstweken&psig=AOvVaw2ntBOCjIGJQ7GtZGB0ATzP&ust=1519978370531073
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD9P751srZAhXDKVAKHSs7BMYQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.kunstweken.nl%2F&psig=AOvVaw2ntBOCjIGJQ7GtZGB0ATzP&ust=1519978370531073
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De MR overlegt met de directie over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouw, het vaststellen 

van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere 

activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. Daarnaast is de MR bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies 

uit te brengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Voor een aantal beslissingen 

is zelfs de instemming van de MR nodig. 

U bent van harte welkom om aan te schuiven bij een van de vergaderingen. Heeft u een specifiek onderwerp 

voor de MR? Spreek ons even aan, of stuur een bericht via bovenstaande contactgegevens. 

Oproep van de GMR 

OPROEP OUDERS 
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    DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het 

onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij zijn op zoek naar 

medewerkers en ouders die de GMR komen versterken. 

Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich kandidaat stellen; 

ook als je geen lid bent van een MR. Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan het 

GMR-lidmaatschap. Ga naar: www.inos.nl  

Kandidaatstelling gaat per email tot en met 6 april a.s. ter attentie van gmr@inos.nl 

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval groot 

enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    

Namens de verkiezingscommissie GMR INOS 

 

Coen de Lange 

Voorzitter verkiezingscommissie GMR INOS 

gmr@inos.nl 

 

In de bijlage treft u tevens een brochure over deze kandidaatstelling. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

http://www.inos.nl/kennis-maken/medezeggenschap/verkiezingen-2018/
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