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Dino weken afgesloten 

De kleuters hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan het thema over 
dinosauriërs.  Dat was te zien en bovendien een enorm succes!  
Ze hebben een geweldig museum in elkaar gezet. Er was van alles te zien, van dino-eieren (sommigen kwamen 
zelfs uit) tot dino-pakken. Het museum liep zelfs eigenlijk helemaal door tot in de aula waar een echt dino-skelet 
was te zien. 
Vrijdag 1 februari werd de opening verzorgd door meneer Dingeman en juf Anne-Marie. Caithlyn en Luis waren de 
suppoosten van het museum en hebben de kaartjes van al die toeschouwers mogen ontvangen. Er kwamen heel 
veel papa’s, mama’s en grootouders maar ook kinderen van de groepen 3 t/m 8 met hun leerkrachten.  
Wat een succes. Iedereen was dol enthousiast. 
Nemen groep 1-2 a en b hartelijk bedankt voor uw belangstelling! 

 

     
 
De komende weken staan Muziek en Carnaval centraal. Er zal veel gezongen, gehost en gedanst worden de 
komende weken. Ze gaan aan de slag met trommellessen, muziekinstrumenten maken etc. 
 
Wie weet zijn er wel ouders, kinderen die graag hun muziekinstrument willen laten zien en of horen. 
Of zelfs, wie speelt er in een bandje/orkest etc en wil dit graag met de kleuters delen? 
Iedereen is welkom. We hopen op een aantal muzikale weken. 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Patricia of meneer Popko 

 
Alaaf, Alaaf, het is weer (bijna) Carnaval! 
 
Op vrijdag 1 maart verzamelen alle groepen zich om 8.30 uur op het schoolplein. Hier worden de Raad van Elf en 
de Prins/Prinses voorgesteld, we zingen samen het schoollied en lopen de polonaise over het plein. U mag hier 
natuurlijk bij aanwezig zijn! En vooral u mag meedoen! 
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 (Bij slecht weer gaan wij de opening met alleen de kinderen 
in de aula vieren. Helaas kunt u hier dan niet bij aanwezig zijn 
in verband met de geringe ruimte) 
Na de opening lopen we met zijn allen in een optocht naar 
Het Kraaienest om daar Carnaval te vieren. De kleuters zullen 
daar in hun eigen ruimte zoveel mogelijk het feest 
meemaken en ze kunnen zich dan ook terugtrekken mocht 
het te druk worden. Rond 11.00 uur komt prins Eduardus met 
zijn gevolg. Er wordt gehost en we gaan het gezamenlijke 

lied ten gehore brengen. We zullen rond 12.00 uur weer terug op school zijn. De kinderen mogen dan naar huis 
en hebben een week vakantie. 
 
Deze dag krijgen de kinderen eten en drinken. U hoeft dus geen fruit en drinken mee te geven. We gaan er weer 
een spetterend Carnavalsfeest van maken, want... 
 

' ZO DOEDE DA!' 
 
Nog wat huishoudelijke mededelingen: 
Om de dag soepel te laten verlopen hebben we afgesproken dat: 
Spuit-serpentine, confetti, stiften tijdens de optocht, speelgoed wapens e.d. niet zijn toegestaan. Mochten 
kinderen dit wel bij zich hebben dan wordt dit in beslag genomen door de leerkracht. 
Alle kinderen graag aangeven of ze naar huis of naar de BSO gaan. 
Mochten er nog kinderen mee willen lopen met optocht op zaterdag 2 maart, graag aanmelden bij meneer 

Popko, Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We hebben nu een groep van 60 leerlingen die enthousiast 
meedoen met de carnavalsoptocht door Giegeldonk . 
De kinderen die zich hebben opgegeven, mogen op vrijdagmiddag 15 februari onder begeleiding van 
enkele vrijwillige ouders gaan knutselen voor de optocht. Hierover volgt later meer informatie. 
 
We zijn echter wel op zoek naar meer leerlingen van groep 7 en 8 die mee willen helpen met de 
allerkleinsten in de optocht. Ze lopen dan meer mee om meneer Popko te ondersteunen bij al die kleuters. 
Je kunt je nog opgeven bij meneer Popko. We hopen de 70 leerlingen van 2018 te verslaan!  
 
TIP: Tijdens de carnavalsdagen, van 1 maart t/m 5 maart, kunt u de kunstwerken van groep 1/2b 
en groep 6 bewonderen in Het Kraaienest. Hierover volgt meer informatie in het Haagse Beemden nieuws 
binnenkort. 
 

 
 

Voorleeswedstrijd met Sylvana 
  
Afgelopen maandag heeft Sylvana uit groep 7 onze school vertegenwoordigd tijdens de volgende ronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Samen met haar moeder en zus, twee klasgenoten en de juf vertrokken zij vol 
goede moed naar de bibliotheek in de stad. Super spannend. Er waren daar kandidaten van nog 7 andere scholen 
uit Breda, Teteringen en Prinsenbeek. Sylvana las voor uit Operatie Zeer  Ernstige Ramp van Tosca Menten en 
deed met zenuwen en al vreselijk haar best. De jury gaf haar veel complimenten omdat ze zo grappig en met veel 
intonatie had voorgelezen. De andere kandidaten waren echter ook heel goed. Helaas mag Sylvana niet door 
naar de volgende ronde. Ze kreeg nog wel een oorkonde, een leuke tas en een groot applaus. Wij zijn in ieder 
geval supertrots op haar! 
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 Met groep 8 op pad 
 

 In groep 8 wordt er met de klas veel gefietst. Bijvoorbeeld als er scholen van het 
voortgezet onderwijs bezocht worden. Op deze manier worden de kinderen 
zekerder in het verkeer en leren ze de weg in de stad kennen. En lekker 
bewegen is bovendien ook heerlijk! Volgend jaar zullen ze dagelijks met de fiets 
op pad zijn als ze op hun nieuwe school zitten.  

 

 

 

Stichting zomerkampen Zoka 

In de zomer van 2019 organiseert Stichting Zomerkampen Breda (Zoka) weer een drietal kampweken in de 
zomervakantie. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar uit Breda en omstreken kunnen zich hier helemaal 
uitleven! Van speurtocht tot zwemmen en van knutselen tot in het bos spelen. Week 1 en 2 zijn bedoeld 
voor het reguliere onderwijs. Week 3 is bedoeld voor leerlingen van het speciale (basis)onderwijs.  

 De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en 
omstreken een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een 
enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te maken. Een 
weekje Zomerkamp is voor kinderen een avontuurlijke en leuke ervaring 
die ze niet snel zullen vergeten! 
Inmiddels zijn er in de groepen 3 t/m 8 folders uitgedeeld.  

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zomerkampenbreda.nl  

 

  

http://www.zomerkampenbreda.nl/
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                                            De elfde van de elfde 

                                                        Is geweest  

     Ha leutige leerling van Kievitsloop, 

Ja, Ja,  wij voelen het al…….het is over een aantal weken weer Carnaval!!!  

Wij, de Kievitsloop en meneer Popko willen je vragen of je zin hebt om met ons, de 

optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) te lopen!  

Elk jaar is dat een leuke en gezellige manier op met je vriendjes en/of vriendinnetjes 

Carnaval te vieren. 

        De optocht is op: Zaterdag 2 maart 2019 

Wij willen dit jaar op tijd beginnen maar dan moeten wij wel weten, wie en hoeveel 

kinderen er mee lopen! 

Het thema is:                “Zo doede da” 

 

We hebben al leuke ideeën met dit thema bedacht en wat voor jullie misschien 

belangrijk is, je mag in je eigen Carnavalskleding meelopen! 

En…hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vorig jaar waren we zelfs met meer dan 60 

kinderen!!!!! Breken we het record dit jaar????? 

Je kunt je opgeven door onderstaand strookje in te vullen en het dan in te leveren bij je 

juf, meneer of meneer Popko 

Probeer dit zo snel mogelijk te doen zodat wij bij de voorbereidingen weten met 

hoeveel kinderen wij dit feestje gaan beleven 

                !!!!! Wel even aan je ouders vragen of het mag natuurlijk 

!!!!! 

              !!DOEN HOOR!! 

 Misschien zijn er wel een paar ouders die met de voorbereidingen mee willen doen. Zij 

kunnen zich opgeven bij meneer Popko. We gaan dan een paar avonden aan de slag 

met de voorbereidingen. 
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Ik wil heel graag meelopen met de optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) op 

zaterdag 2 maart 2019 

 

Mijn naam is:____________________________________ en ik zit in  

 

groep_______  Mijn papa/mama/opa/oma of:_______________________ wil wel met de 

voorbereidingen meehelpen. 

 

 

  

 

 

 

                                      

 
 

 

 

  

  

 

  

  

   


