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Verkeersveiligheid 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al meerdere malen hebben we via de Memo uw aandacht 

gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom de school. Toch 

blijkt het probleem hardnekkig. Het gaat om twee zaken: 

enerzijds het parkeren buiten de parkeervakken. Hierdoor 

ontstaat een onveilige situatie, omdat hierdoor het zicht 

beperkt wordt en ook de rijruimte krap wordt. Anderzijds is 

het snel voor het hek stoppen en uw kind uit laten stappen, 

een situatie die leidt tot onveiligheid. Daarom vragen we 

wederom om uw aandacht hiervoor, maar ook om uw 

aanpassing van gedrag. Kom alstublieft te voet of met de fiets 

als de auto niet strikt noodzakelijk is. En als u voor de auto 

kiest, kies dan ook voor veiligheid.  

Omdat het probleem steeds terugkeert en hardnekkig blijkt, 

hebben we contact opgenomen met de wijkagent. Samen met 

de afdeling Handhaving zal zij de verkeersituatie rondom 

school monitoren en optreden waar nodig. 

 

Vanavond is om 19.15u de algemene ledenvergadering van de 

oudervereniging.  

Komt u ook? 
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Week tegen pesten 

Van 17 tot en met 21 september is de landelijke Week tegen Pesten. Afgelopen maandag hebben wij deze op een 
ludieke wijze geopend. Op het schoolplein mochten alle kinderen hun handtekening (of hun hand overtrekken of 
hun naam schrijven) zetten om aan te geven dat zij zich inzetten om zich het hele schooljaar als een kanjer te 
gedragen.   
De belangrijkste regels hierbij zijn: - We vertrouwen elkaar - We helpen elkaar - We werken samen - We hebben 
plezier - We doen mee  
Nadat de kinderen deze afspraken hadden ondertekend, was het de beurt aan de leerkrachten en natuurlijk ook 
de ouders om deze te ondertekenen.  
Op deze manier werken we niet alleen aan een positieve, veilige en opbouwende sfeer op school, maar ook in de 
klas. We zullen deze week in de groepen 1 tot en met 4 extra aandacht besteden aan het verschil tussen plagen 
en pesten. In de groepen 5 tot en met 8 ligt het accent meer op het cyberpesten.  

              

              
 

Studiedag 21 september 
Morgen is onze eerste studiedag van dit jaar. Zoals u in ons koersplan hebt kunnen lezen willen we ons 

ontwikkelen op het gebied van onderzoekend leren. Bij het 

onderzoekend leren staat de nieuwsgierigheid van het kind 

centraal en heeft de leerkracht meer een begeleidende rol dan 

de rol van instructiegever. Door het stellen van prikkelende 

vragen nodigt de leerkracht de leerling uit om op onderzoek te 

gaan en begeleidt de leerkracht de leerling in het proces dat 

dan volgt. 

Maar hoe doe je dat: goede vagen stellen? Daar gaan we 

morgen onder begeleiding van een extern deskundige meer 

over leren. 
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Even voorstellen 
Deze week stellen onze PABO-stagiaires zich aan u voor: 

Mijn naam is Anouk van Opstal en ik kom op deze school mijn eerstejaars stage lopen. Ik ben geboren 
op 12-11-1997 en ik woon al mijn hele leven in Prinsenbeek. Ik woon nog bij mijn ouders thuis en ik heb 
een jongere broer van 19 jaar.    
Voordat ik aan deze opleiding begon, heb ik anderhalf jaar de opleiding 
tot docent maatschappijleer voor het middelbaar onderwijs gevolgd. 
Helaas paste deze opleiding niet helemaal bij mij.   
In mijn tussenjaar begon ik bij een huiswerkbegeleidingsinstituut, waar ik 
bijles geef en leerlingen begeleid. Daar kwam ik er al snel achter dat mijn 
hart toch écht bij het onderwijs ligt. Ook merkte ik dat ik vooral het 
begeleiden van de jongere doelgroep het leukste vond. Ik moest 
terugdenken aan mijn ouders, die mij altijd hebben verteld dat de PABO 
wat voor mij zou zijn. De keuze was dan ook al snel gemaakt.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en ik kan uren in een 
boekenwinkel rondneuzen. Daarnaast vind ik het leuk om creatief bezig 
te zijn (schrijven of tekenen) en ben ik dol op alles wat te maken heeft met Disney of superhelden. Ik 
ben nieuwsgierig en ik leer graag nieuwe dingen, daarom ben ik ook enthousiast om op deze 
basisschool aan de slag te gaan!  
Graag tot ziens! 

Voor sommigen ben ik niet helemaal een nieuw gezicht. Drie jaar geleden mocht ik 
hier ook mijn eerste stagejaar tijdens de opleiding onderwijsassistent lopen. Ik heb 
het toen heel erg naar mijn zin gehad. Er zijn veel nieuwe gezichten heb ik gezien 
en ben erg nieuwsgierig naar dit jaar!  
Mijn naam is Britt van Straaten, ik ben 19 jaar oud en woon in Prinsenbeek. Ik ben 
een eerstejaars student van Avans Hogeschool en volg de  PABO. Ik woon thuis 
met mijn ouders en broertje. Ook hebben we een hond en twee enthousiaste en 
speelse katten.   
Mijn hobby’s zijn leuke dingen met vriendinnen doen, ik hou er van om te dansen 
en doe dit 2x in de week. Ik ben graag creatief bezig door bijvoorbeeld kaarten te 
maken, te schilderen of gewoon te knutselen. Buiten dit vind ik het erg leuk om 
reizen te maken en niet te vergeten vier ik ieder jaar carnaval in Boemeldonck!   
U zult me geregeld een week op school zien lopen en aan het eind van het jaar een 
paar weken aan een gesloten.  Ik heb er veel zin in! Tot snel!  

Even voorstellen... want ik mag het komende jaar op Kievitsloop komen stagelopen!  
Mijn naam is Lena Herzog, 18 jaar en ik kom uit Breda. Ik studeer aan de 
pabo/lerarenopleiding op Avans Hoogeschool.   
Ik hou van muziek maken op mijn gitaar en hierbij te zingen, creatief bezig te zijn zoals 
tekenen en knutselen en te sporten. In de winters ski ik heel graag, dit doe ik al zo’n 14 
jaar. Sommige zeggen ook wel: ze is met latten aan d’r voeten geboren, maar dat kan ook 
bijna niet anders door mijn Zwitserse roots. Daarom reis ik ook veel en hou ik ervan om in 
de natuur te zijn.  
Mijn doel is om mijn kwaliteiten zo goed mogelijk in het onderwijs te leggen. Zoals het 
gitaarspelen en zingen met de kinderen of het creatief en sportief bezig zijn. Ik hoop dat ik 
een leerzaam en fijn jaar op Kievitsloop tegemoetkom. Ik heb er zin in! Tot snel!  
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Ik ben Naomi Maya Hau en ik ben 20 jaar oud. Dit jaar ben ik begonnen aan de 
Pabo op Hogeschool Avans. Ik woon momenteel in Houten samen met mijn 
ouders, broertje en onze lieve hond.   
Mijn hobby’s zijn volleybal spelen en leuke dingen doen met vriendinnen. 
Daarnaast vind ik het heel leuk om te reizen en nieuwe dingen te zien. Vorig jaar 
heb ik 11 maanden in Londen gewerkt als au pair in een gezin met twee jongens 
van 6 en 8 jaar oud. Ik heb daar een ontzettend leuke tijd gehad, veel plezier 
gemaakt, veel nieuwe mensen ontmoet en vooral heel veel geleerd. De mooie en 
leerzame ervaring met kinderen, heeft mij definitief doen besluiten om voor de 
Pabo te kiezen.   
Ik heb heel veel zin om stage te komen lopen op Kievitsloop. Ik kijk ernaar uit om 
samen te gaan werken met de docenten, maar vooral kijk ik ernaar uit om de 
kinderen te mogen begeleiden.   
Tot snel!  

De eerste stageweek start aanstaande week. We wensen Anouk, Britt, Lena en Naomi een fijne en 
leerzame stage toe! 

Schoolafspraken- 2 
In de eerste Memo werden al even de schoolafspraken over de fiets en het mobieltje aangestipt. Nu staan 
er twee andere schoolafspraken in de spotlight: 
 
Schoolmaterialen 

• In groep 3 krijg je een schrijfpotlood, etui, gum, schaar, liniaal en kleurpotloden. 
• Potloden en gum worden, wanneer nodig, aangevuld of vervangen. 
• In groep 4 krijg je een vulpen. 
• Vullingen worden gedurende het schooljaar door de leerkracht verstrekt. 
• Wanneer een etui, liniaal of vulpen kapot is kun je deze op school kopen of zelf zorgen voor een 

soortgelijke vervanging.  
• In principe schrijf je vanaf groep 4 met een vulpen. 

 Eten, drinken en traktaties: 

• Je mag elke dag groente of fruit en een gezonde drank meenemen. 
• Als je jarig bent, mag je een kleine traktatie meenemen voor de klas. 
• Als er feest is op school is, zorgt de leerkracht/ouderraad eventueel voor iets extra’s. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met leerlingen die bijvoorbeeld om motorische redenen beter met een 
Stabilo kunnen schrijven. En ook leerlingen met een allergie worden niet vergeten. Een aantal van hen heeft een 
eigen traktatietrommeltje in de klas en ook bij schoolfeesten wordt er rekening gehouden met hen zodat ook zij 
kunnen genieten van wat lekkers! 

 

 


