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Nieuwe gezichten op school 
Ook dit jaar zullen er verschillende studenten op Kievitsloop hun stageplaats vinden. Omdat we opleidingsschool 

zijn en een nauwe samenwerking hebben met de PABO Breda zullen we vanuit deze opleiding studenten welkom 

heten als stagiaire, maar ook vanuit andere opleidingen komen enthousiaste studenten onze kant op. 

Vandaag stellen Daniëlle en Myhra zich aan ons voor: 

De intern begeleider heeft dit jaar een beetje hulp erbij. Ik ben Daniëlle Sprenkels, 

tweedejaars stagiaire pedagogiek en zal dit jaar bij Sandra stage lopen. Drie jaar geleden 

heb ik hier stage gelopen als onderwijsassistent, deze opleiding heb ik 

inmiddels afgerond. In mijn vrije tijd vind ik dansen erg leuk. Ik zal dit jaar op de maandag- 

en dinsdagochtend ondersteuning bieden in groep 3. De middagen van die twee dagen 

houd ik me bezig met het begeleiden van individuele leerlingen. Ik heb er zin in dit jaar de 

kinderen te kunnen begeleiden waar nodig.  

 

 

Mijn naam is Myhra Becx-van Boxtel en ik ben dit jaar LIO-stagiaire in groep 7.   

Ik ben 36 jaar en woonachtig in Tilburg. Ik woon daar samen met mijn man 

Kjeld, zoon Kai (10 jaar), dochter Ise (8 jaar) en kat Eski (17 jaar). Ik ga om de 

week met mijn zoon naar een voetbalwedstrijd en ik heb de afgelopen jaren 

zijn voetbalteam gecoacht. Ik houd ervan om met mijn gezin op pad te gaan, 

een goed boek te lezen, te bungeejumpen, duiken en vooral steeds weer 

nieuwe dingen te mogen ontdekken en leren.  

Na een korte carrière bij de Koninklijke Luchtmacht ben ik inmiddels al weer 

13 jaar werkzaam als fotograaf. Tijdens mijn werk heb ik gereisd en veel van de 

wereld mogen zien en ontdekken. De keuze om met 33 jaar een andere weg in te 

slaan is een hele doordachte en bewuste keuze. Ik liep vast in mijn werk als 
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fotograaf, het plezier en de uitdaging ontbraken. Mijn droom om leerkracht te worden komt niet uit de lucht 

vallen. Ik ben altijd erg betrokken geweest bij het onderwijs wat mijn kinderen genieten. Ik heb gezien wat het 

met een kind kan doen als ze trots zijn op zichzelf. Ik wil dan ook de ruimte bieden om ieder kind te laten 

groeien, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een positief, zelfverzekerd persoon. Ik begin aan het laatste jaar 

van mijn opleiding en ik ben nog nooit zo enthousiast en gemotiveerd geweest!  

Komend jaar ben ik iedere dinsdag en vanaf januari ook de maandag en woensdag aanwezig in de klas van Ciska 

en Sandra. Als u nog vragen heeft of iets wilt weten dan staat de deur open. Ik wil u alvast bedanken voor het 

vertrouwen en ik zal er alles aan doen om samen met uw kind, Sandra, Ciska en het team van Kbs de Kievitsloop 

er een mooi jaar van te maken!  

 

Bericht van Breda Actief 

Hoi sportievelingen!   

Inmiddels zijn jullie alweer druk aan het leren maar ook wij hier bij Breda Actief 

zijn weer volop bezig! De voorbereidingen zijn af en we kunnen wel zeggen dat er 

een sportief schooljaar aan gaat komen. Dit jaar is er een team van 20 studenten 

dat zich op de scholen en tijdens andere activiteiten zal gaan inzetten in heel de 

wijk en hoe vet is dat? Ook zijn er 2 nieuwe sportcoaches die ons komen 

versterken, sportcoach Jasper kan je op maandag tegenkomen en sportcoach 

Mark zal op dinsdag te zien zijn op de Hoogakker Wandelakker. Vanaf 4 september start ook wekelijks de 

wijksport op de verschillende veldjes. Onderstaand zijn de tijden en locaties te zien en weet je wat? Alle 

activiteiten zijn voor kinderen van 6 t/m 14 jaar en helemaal gratis!   

Dinsdag:  Veldje Moeraszegge 15.45 - 16.45 uur  

Woensdag: Veldje Twaalfbunder 13.30 - 14.30 uur 

Donderdag: Veldje Moerenveld 15.45 - 16.45 uur 

Wij hebben er weer veel zin in! Tot snel! 

Sportieve groetjes,  

Sportcoaches noordwest,  

Erik, Michel, Anouk, Jasper en Mark   
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In samenwerking met basisschool Kievitsloop en Driezwing willen wij voor dit schooljaar weer onze typecursus 
aanbieden aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool Kievitsloop en Driezwing.   

Vanaf dit schooljaar bieden we een keuze in de opzet van de typecursus:  

1. De volledig begeleide typecursus met 8 lessen op school à € 189.00  

2. Een begeleide typecursus met 3 lessen op school à € 129.00  

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen onder begeleiding van onze ervaren juffen? Tijdens de lessen 
leren we de kinderen om met 10 vingers blind te typen en helpen wij waar nodig. Op school en ook thuis oefenen 
de kinderen in ons online programma Typeworld. Dit 
programma leent zich prima om (grotendeels) zelfstandig 
te leren typen en werkt erg motiverend voor de kinderen, 
omdat het als een spel wordt begeleid.  

 

Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse 
manier mee over de wereld, waar ze ‘eiland voor eiland’ 
alle letters leren typen. Door onze persoonlijke 
begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: 
www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931. 
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu! Op onze website www.kindertypecursus.nl gaat u naar 
‘Aanmelden’. Bij klassikaal klikt u op ‘Nu aanmelden’.   

Als u wilt kiezen voor de cursus met 3 lessen, dan kunt u dat bij de bijzonderheden vermelden.  

We zien uw aanmelding graag tegemoet.  

Met vriendelijke groeten, 
Kindertypecursus.nl 

 


