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Een kleurrijk jaar 

Maandag hebben we met zijn allen het nieuwe schooljaar geopend. Wat ontzettend leuk dat hierbij ook zoveel 

ouders aanwezig waren. Dank daarvoor! 

We hopen dat het een kleurrijk jaar mag worden! 

Kleurrijk, omdat we dat associëren met feestelijk, vrolijk en blij. Maar ook kleurrijk vanwege diversiteit, van hoe 

we allemaal anders en allemaal mooi zijn op onze eigen manier. 

We zetten ons ervoor in dat iedereen zich op zijn eigen wijze kan ontwikkelen bij ons op school. 
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Zomerlezen 

De winnares van de fotowedstrijd Zomerlezen is Meike! 

 

Michelle stelt zich voor 

Altijd weer spannend, zo'n nieuw schooljaar! Maar nu helemaal; een nieuwe 

start op een nieuwe school. 

Ik ben Michelle Stroomer, al 20 jaar juf en nog steeds elke dag met veel plezier. 

Vorig jaar heb ik een half jaar in groep 8 gewerkt op een andere school van INOS 

en daarvoor 10 jaar op een school in Tilburg. 

Samen met mijn man en 2 dochters woon ik in de Haagse Beemden. In mijn vrije 

tijd lees ik graag, vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en ben ik graag in het 

bos of op het strand. 

Dit schooljaar zal ik op Kbs Kievitsloop in alle groepen de vaste leerkrachten 

vervangen bij verlof of ander taken. Een mooie manier om de school snel en 

goed te leren kennen! 

Koersplan 

In de bijlage vindt u het Koersplan van onze school. Hierin staat 

beschreven in welke richting wij ons de komende vier jaar willen 

ontwikkelen en welke ambities we hebben.  

Jaarkalender 

In de bijlage treft u de jaarkalender van dit schooljaar. Hierin staan alle, nu 

bekende, activiteiten welke dit schooljaar plaatsvinden. Nog niet van alle 

activiteiten weten we de datum. 

Wanneer er wijzigingen en/of aanvullingen zijn, berichten wij u hierover in de 

memo. We zullen de kalender ook op de website plaatsen.  
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Gouden weken 

Nu iedereen weer terug is op school na een welverdiende vakantie, moeten we weer hard aan het werk. Niet 

alleen met taal, rekenen en spelling maar ook met elkaar. Want het is heel belangrijk dat je goed met de anderen 

in groep overweg kunt en vertrouwen krijgt in jezelf en je nieuwe leerkracht. En hoewel sommige kinderen al 5 

jaar bij elkaar in de klas zitten, zijn er altijd factoren die van invloed zijn op de groepsdynamiek. Iedereen is 

namelijk weer 6 weken ouder, er is een kind vertrokken of bijgekomen in de klas, er is een nieuwe leerkracht, er 

is in de vakantie iets heel leuks of juist iets vervelends gebeurd. Daarom is het belang dat er in de eerste Gouden 

Weken elk schooljaar aandacht wordt besteed aan de groepsvorming en iedereen weer zijn plekje vindt. Dat 

doen we middels spelletjes, (samenwerkings)opdrachten, het samen maken van groepsregels en natuurlijk de 

Kanjerlessen. Als de groep stevig staat, heeft iedereen daar profijt van en kunnen de kinderen zich het best 

ontwikkelen. De Gouden Weken beslaan de eerste 4 weken van het schooljaar en na de kerstvakantie komen we 

er nog even op terug.  

Voor wie wat meer wil lezen over de Gouden Weken, de volgende link: https://wij-leren.nl/groepsvorming.php. 

Na de Gouden Weken is de Nationale Anti-Pestweek maar daarover later meer. 

 

Nieuwe schoolafspraken voor de kinderen 

Het is goed om regelmatig regels en afspraken te bekijken om te beoordelen of ze nog relevant en actueel zijn. 

Dat hebben we ook gedaan met onze schoolafspraken. Afspraken die gelden voor alle leerlingen van onze 

school. Tijdens de Gouden Weken worden deze afspraken ook in de groepen besproken. Graag brengen we een 

aantal afspraken bij u onder de aandacht: 

Zo spreken we bijvoorbeeld af dat we op het schoolplein met de fiets lopen en hem netjes in de fietsenstalling 

zetten. Als we dat hebben gedaan, gaan we meteen naar het schoolplein. 

Een mobiele telefoon hebben we op school niet nodig. Laat hem dus liever thuis. Als je hem toch meeneemt, 

blijft hij onder schooltijd uit (ook in de pauze) en in je tas. Je mag hem ook aan je leerkracht geven die hem dan 

voor jou bewaart. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de telefoon in geval van schade of diefstal. Soms kan de 

leerkracht aangeven dat je juist wél een mobiele telefoon mag meenemen. Dat is dan voor een les of een 

speciale opdracht waarbij de telefoon gebruikt mag worden. Dit hoor je van te voren.  

In een van de volgende Memo’s zullen we nog wat afspraken aanstippen. Ook komen de nieuwe regels op onze 

website. We verwachten dat deze afspraken bijdragen aan een veilige omgeving voor al onze kinderen. 

 

https://wij-leren.nl/groepsvorming.php
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Hulpouders voor de bieb gezocht! 

Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen boeken uit kunnen zoeken om in de klas te 

lezen. Op verschillende momenten in de week is de bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij 

helpen de kinderen met het zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan hen uit. Hiervoor 

zijn we op zoek naar versterking! Zou u ons op één of meerdere momenten in de week willen helpen? 

Of wellicht opa of oma? Of wilt u eerst meer informatie hebben? U mag Anniek of Patricia hiervoor 

aanspreken op school of haar een e-mail sturen anniek.vankan@inos.nl / patricia.flohr@inos.nl . 

 

Indië herdenking 15 augustus 2018 met medewerking van Kbs 
Kievitsloop  

 
Op 15 augustus herdenken we de Nederlands-Indische oorlog. Wij waren er ook bij, we mochten bloemstukken bij 

het monument leggen. Vincenzo en Thijmen mochten met de defilé/burgemeester mee lopen en zeggen wat we 

hadden gedaan met het project. Na de herdenking mochten Bram en Amy spekkoek uitdelen en Thijmen en Vincenzo 

mochten aan de bezoekers vertellen wat we hebben gedaan met het project in de klas. Ze konden ook onze verhalen 

mailto:anniek.vankan@inos.nl
mailto:patricia.flohr@inos.nl
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lezen van de interview van de inwoners van Huize Raffy. Daarna hadden we een interview met breda.nu die stelden 

wat vragen hoe het was en wat we hebben geleerd. Dat filmpje komt ook op YouTube.  

Amy en Vincenzo 

Op 15 Augustus herdenken de Nederlands-Indische mensen de oorlog van 1940-1948. Bram, Thijmen, Amy en 

Vincenzo zijn naar de herdenking bij Huize Raffy geweest. Huize Raffy is een huis voor de Nederlands-Indische 

bejaardentehuis. 

Toen we daar aankwamen werden we door Karin, een vrijwilliger in het bejaardentehuis, opgevangen. We hebben 

ons eerst voorgesteld aan de vrijwilligers. We moesten achter de herdenkingsplaats gaan zitten totdat de 

herdenking was. Er werden eerst gedichten voorgelezen en muziek afgespeeld. Na de gedichten en het muziek 

mochten wij de bloemstukken aangeven of zelf neerleggen met een militair. Na de bloemstukken mochten Thijmen 

en Vincenzo het Defilé openen samen met de burgemeester van Breda. Thijmen en Vincenzo zaten bij een 

informatietafel bij de tentoonstelling, daar mochten ze de burgemeester van Breda vertellen over onze verhalen. 

Daarna hadden we nog een interview met bredanu. Amy en Bram hebben de spekkoek mogen uitdelen aan de 

mensen van Huize Raffy maar ook aan de mensen die niet in Huize Raffy wonen maar gekomen zijn naar de 

herdenking. Als afsluiter kregen we alle vier een pakje wicky en een Indisch pasteitje. 

Thijmen en Bram 

     

       

Bericht van CJG Breda 

Ik denk mee!  

CJG Breda is er om ouders en jeugd te 

ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. We hanteren hierbij als regel dat we niet óver maar mét ouders en 

jeugd praten, ook als het gaat over onze werkwijze.  Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen zijn we 

benieuwd naar hun mening en ervaringen.   

Denk jij mee?  
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Heb jij ervaring met CJG Breda en wil jij met ons meedenken over hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen 

doen of heb je een goede suggestie? Dan komen we graag met jou in contact.   

Via de volgende link: https://www.cjgbreda.nl/Ik-denk-mee-ouders  kom je bij een korte vragenlijst. Hierop kun je 

aangeven over welke onderwerpen je met ons wilt meedenken. Bijvoorbeeld: de bereikbaarheid van CJG Breda, 

onze werkwijze, hulpverlening bij echtscheiding, pesten of een ander onderwerp.  

Voor meer informatie kun je ook een mail sturen naar: klantparticipatie@cjgbreda.nl.  

Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij de School-

CJG-er van CJG Breda.  Op jouw school is dit: Gusta Nijssen;  e-mail: 

gusta.nijssen@cjgbreda.nl  

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar 

ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere 

professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.  

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar 

info@cjgbreda.nl .   

 

 

Schoolstartpakket – bericht van de Gemeente Breda 

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/ 

 

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

