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Schoolvoetbal 
Binnenkort vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats.  

Alle ouders van de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven, hebben gisteren van Arnoul een informatieve 

mail ontvangen met daarin onder andere de vraag €1,50 inschrijfgeld mee te nemen naar school. Deze vraag blijkt 

op een misverstand te berusten; de school betaalt deze kosten voor de deelnemende kinderen. Onze excuses 

voor dit misverstand. 

Mocht uw kind zich niet ingeschreven hebben, maar wel graag willen komen supporteren? 

Op 4 april spelen de groepen 7 en 8, op 11 april groepen 5 en 6 en op 18 april groepen 3 en 4 op sportpark ’t 

Hooghuys aan de Wikketuin 15A. De wedstrijden starten vanaf half 2. 

Verkeershinder 

 

 

 

In Memo 12 heeft een oproep gestaan met betrekking tot het uit de auto laten 

stappen van kinderen voor de poort. Helaas heeft dit bericht er niet toe geleid 

dat dit ontzettend gevaarlijke verkeersgedrag is gestopt… Nog steeds staan er 

auto’s met lopende motor voor het hek en op andere gevaarlijke plaatsen (op 

de stoep, in de bocht, …). 

Samen moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen veilig de school kunnen 

bereiken. Vandaar dat we jullie nogmaals op het hart willen drukken: Parkeer 

de auto in een parkeervak en loop een stukje… ook als het regent of koud is! 
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Staking 13 april 
Dinsdag jl heeft u een mail ontvangen waarin we u geïnformeerd hebben over de staking van 13 april a.s. 

Kievitsloop zal deze dag gesloten zijn, omdat een zeer grote meerderheid van de leerkrachten gaat staken. 

Kinderen die normaliter gebruik maken van Kober-BSO hebben inmiddels al een schrijven gehad van Kober over 

de opvang op deze dag.  

Studiedag 30 maart (herhaald bericht) 

Op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag over het 
Koersplan Kievitsloop. Met elkaar gaan we praten over het onderwijs van de komende vier schooljaren. 

Schoolreis 12 april 

Afgelopen vrijdag hebben  we dan eindelijk te horen  gekregen waar we heen gaan, we gaan naar...  

 

Op donderdag 12 april is het dan zover, groep 3 t/m 7 gaan op schoolreis!  

Hier onder nog wat handige informatie: 

Tijden:  
8.10 aanwezig zijn in de klas   
8.25 vertrek bussen richting Duinrell  
rond 17:45 worden we weer terug op school verwacht  

Wilt u het volgende aan uw kind mee- of aangeven:   
· Een lunchpakket en voldoende drinken in een handige rugzak.   
· Een briefje in de rugzak met een telefoonnummer waarop u deze dag te bereiken bent.   
· Gemakkelijke schoenen aan en een blauw T-shirt/ het blauwe schoolshirt voor de herkenbaarheid.  
Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld, een mobiele telefoon of andere waardevolle spullen 
meenemen. 
Heeft u ons nodig in geval van nood? Dan kunt u contact opnemen met de school en onze collega’s op 
school kunnen dan contact opnemen met de collega’s in Duinrell.   

Als school geven wij uiteraard aan Kober door dat we er die dag niet zijn, maar we gaan ervan uit dat u 
ook zelf eventuele wijzigingen voor deze dag doorgeeft.   

Hebben jullie er ook al zoveel zin in? Wij hopen op een zonnige en gezellige dag!  
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Oudervereniging zoekt actieve ouders! 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen meerdere ouders uit de Oudervereniging (Ouderraad) vertrekken, 
omdat hun termijn afloopt. Daarom zoekt de Oudervereniging actieve ouders die zich willen inzetten voor de 
school. Alle ouders waarvan hun kinderen op de KBS De Kievitsloop zitten, kunnen zitting nemen in de 
Ouderraad.   

Wat doet de Oudervereniging? 
De Oudervereniging bestaat uit een 11-koppig Ouderraad die helpt bij verschillende activiteiten rondom de 
school. Denk dan aan de schoolreis, de bosdag, en de Koningsspelen. De Ouderraad zorgt ervoor dat de school 
leuk versierd is en dat specifieke zaken geregeld worden rondom de activiteiten zoals het regelen van het 
vervoer bij de schoolreis.   
Daarnaast vertegenwoordigt de Ouderraad ook de belangen van de ouders binnen de school door de 
samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot het onderwijs en vorming 
van de leerlingen in verband met de school te bevorderen.   

Wil je je actief inzetten op school? Meld je dan aan! We ontvangen dan graag je aanmelding met foto en 
motivatie op e-mailadres: m.koremans@ziggo.nl. Heb je vragen voordat je je aanmeldt? Ook die kan je stellen 
via dat e-mailadres.   

We ontvangen je aanmelding graag voor 7 juni 2018.   

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er een verkiezing worden gehouden om de definitieve leden te 
kiezen. De ALV wordt gehouden op in september. Een specifieke datum zal later nog bekend worden gemaakt. 
Voor deze vergadering zijn alle ouders welkom.  

 

Verkiezing MR-leden! 

(Herhaalde) oproep kandidaten voor de MedezeggenschapsRaad (MR) verkiezingen  

Medezeggenschapsraad  zoekt enthousiaste en betrokken OUDER  

De MR (Medezeggenschapsraad) kijkt nu al vooruit naar de toekomst. Om in het komende schooljaar (en 
natuurlijk ook daarna) goed voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden op te kunnen komen, 
zal er een goede vertegenwoordiging van deze groepen in de MR moeten zitten.   

Aan het eind van dit schooljaar loopt de termijn van Wendy Bosker af. Hierdoor ontstaat er een vacante plaats in 
de oudergeleding van de MR.   
Voor de MR zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder om deel te nemen in het overleg. Dus, vindt u het leuk 
om mee te praten en na te denken over het reilen en zeilen van de school en wilt u aanspreekpunt zijn voor de 
ouders, meldt u dan aan!   
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MEMO Kbs Kievitsloop 2017-2018 
                      4 

De Medezeggenschapsraad (in de volksmond MR) is een door de overheid ingesteld autonoom orgaan binnen 
de school. In de MR zijn personeel en ouders vertegenwoordigd. Er wordt over zeer uiteenlopende onderwerpen 
gesproken. Van de totstandkoming van het formatieplan tot de schoonmaak van de school en van passend 
onderwijs tot het vakantierooster.  

Zitting nemen in de MR biedt u een unieke kans om in de keuken van de school te kijken. Dat is niet alleen leuk en 
leerzaam, maar ook noodzakelijk. Want de kwaliteit van het onderwijs/ de school hangt sterk af van de wijze 
waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en directie met elkaar omgaan. Nu is het niet zo dat je als MR-lid het 
beleid van de school kunt bepalen. Soms zijn er simpelweg bepaalde wetswijzigingen die doorgevoerd moeten 
worden. Of we het nu willen of niet, het moet gewoon gebeuren. Neemt niet weg dat de MR wel een heel 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de wijze waarop een en ander wordt uitgevoerd. Bovendien ben je een 
belangrijk aanspreekpunt voor de ouders/ verzorgers. Je krijgt de mogelijkheid om zaken die onder de ouders/ 
verzorgers leven bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ervoor te 
zorgen dat de Kievitsloop een goede én leuke school blijft.   

Bij dezen roepen wij ouders/ verzorgers op die interesse hebben om de vacature in te vullen om zich kandidaat te 
stellen.  
Uiterlijke sluiting van de kandidaatstelling is vrijdag  6 april 2018 / 12.00 uur.  
Als zich meerdere kandidaten melden zal er een stemming gehouden worden. Bij slechts één kandidaatstelling 
zal deze kandidaat automatisch “gekozen” worden.   

Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mail bericht te sturen naar kbskievitsloop_mr@inos.nl    

Graag in de aanmelding: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres. Daarnaast vragen wij u een korte introductie 
van uzelf en motivatie waarom u in de MR wilt te schrijven (max half A4). Dit samen met een foto die we kunnen 
gebruiken als informatie bij de stemming.   

Informatie over de MR en de verkiezingen is te verkrijgen door een e-mail te sturen naar 
kbskievitsloop_mr@inos.nl  of rechtstreeks bij één van de MR-leden.   

Met vriendelijk groet,   

De verkiezingscommissie 
Patricia Flohr en Michel Verhees 

Afwezigheid Natascha Maas 
In verband met afwezigheid van Natascha Maas vervallen de 

inloopspreekuren tot nader bericht. 

Wilt u contact opnemen met CJG? 

Vul het contactformulier in op www.cjgbreda.nl of bel het 

algemene nummer 0800-4440003. Hierbij kunt u vragen naar het wijkteam NoordWest. 

Schoolstartpakket 

De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die 

opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Daarom kunnen ouders met een 

(tijdelijk) laag inkomen of een bijstandsuitkering gebruik maken van het 

Schoolstartpakket. 

 
 

http://www.cjgbreda.nl/
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Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?  
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist een lastige tijd omdat 
schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld kosten voor schoolspullen, boeken, 
computer, schoolreisje of smartphone.  
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien in een gezin 
met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk) een laag inkomen, dan kunt u voor deze 
schoolkosten mogelijk gebruik maken van het Schoolstartpakket.  
Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor kinderen onder de 12 jaar en 250 euro voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te 
bespreken.  
Zo komt u wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind met korting 
gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover vindt u op de website 
https://www.breda.nl/bredapas  
U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket. Hier vindt u ook meer 
informatie.  
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de Gemeente Breda via telefoonnummer 
14076 of een e-mail sturen naar schoolstartpakket@breda.nl  
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting Leergeld Breda 

http://www.leergeld.nl/breda/. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_bqLkIzaAhUIblAKHZohDfIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.alpagro-plastics.be/nl/nieuws/over-ons/vrolijk-pasen/46&psig=AOvVaw0aaQSSCwcvZEdSFoLEKFSw&ust=1522227059015993

