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Sponsorloop voor het WNF  
 
Vrijdag 12 april hebben wij in aansluiting op de Koningsspelen onze sponsorloop voor het goede doel gehouden. 
Alle leerlingen van alle groepen hebben gelopen met maar één doel: Zoveel mogelijk geld ophalen voor het 
Wereld Natuur Fonds. Voor één dier in het bijzonder: De tijger. Deze wordt met uitsterven bedreigd. 
Aan het eind van de sponsorloop hebben wij een cheque ter waarde van € 2.397,15 overhandigd aan één van de 
medewerkers van het WNF. Op de dag zelf hebben we ook nog enveloppen met sponsorgeld mogen ontvangen, 
wat betekent dat we ruim € 2.400 bij elkaar hebben gelopen! 
Het geld wordt gebruikt om zoveel mogelijk leefgebieden van de tijgers te beschermen en met elkaar te 
verbinden. Tevens werkt  het WNF er hard aan om de illegale handel in tijgerproducten te stoppen. 
Wat een enorm bedrag hebben wij met zijn allen bij elkaar weten te verzamelen: wij zijn trots op al onze 
leerlingen! 
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 Schoolreis 2019 voor de groepen 3 t/m 7 

 

Op vrijdag 10 mei is het zover... Dan gaan we op schoolreis met de groepen 3 tot en met 7  
 
Dit jaar gaan we naar Toverland in Sevenum! 
 
De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht.  We verzamelen eerst allemaal in het eigen klaslokaal. 
Wanneer iedereen er is, vertrekken we z.s.m. met de bus richting onze bestemming. Daar aangekomen lopen de 
kinderen in groepjes, onder begeleiding, door het park. De kinderen van groep 7 zullen zelf door het park lopen. 
   
De bus wordt rond 17.00 uur weer terug op school verwacht.  
(Mocht dit tijdstip veranderen, dan zullen wij u via Klasbord op de hoogte houden.)  
  
Wilt u het volgende aan uw kind mee- of aangeven:  

• Een lunchpakket en voldoende drinken in een handige rugzak.  
De kinderen krijgen bij de lunch een ijsje aangeboden.  

• Een briefje in de rugzak of jaszak met een telefoonnummer waarop u deze dag te bereiken bent.  
• Doe gemakkelijke schoenen aan.  
• Dit jaar krijgen de kinderen een blauw hesje aan, waaraan zij gemakkelijk te herkennen zullen zijn. 

Deze hesjes delen we op de dag zelf in de klas uit en dienen dezelfde dag ook weer ingeleverd te 
worden.  
 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld, een mobiele telefoon of andere waardevolle spullen 
meenemen.  Gelieve dit dus niet mee te geven en te controleren voor vertrek. 
 
Heeft u ons nodig in geval van nood? Dan kunt u contact opnemen met de school, onze collega’s op school 
kunnen dan contact opnemen met de collega’s in Toverland.  
  
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 aan de leiding van Kober. 
 
We rekenen op een gezellige en ontspannen dag! 
 

Schoolvoetbaltoernooi bij the Gunners 
 
In april hebben we uiteraard weer meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi bij voetbalclub The Gunners. Op 3 
april was het de beurt aan de groep 7 en 8, op 10 april moesten de groepen 5 en 6 spelen en op woensdag 17 april 
waren de groepen 3 en 4 aan de bal. Nou, dat hebben de andere scholen geweten! Niet alleen was Kbs 
Kievitsloop heel goed vertegenwoordigd, we zijn ook elke middag in de prijzen gevallen. Het weer zat mee, er 
was veel gezellig publiek, de coaches gaven goede instructies en de spelers deden enorm hun best. Maar het 
belangrijkste was natuurlijk het plezier dat we samen gehad hebben. En dan ook nog zulke sportieve prestaties: 
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Bij de groepen 7/8 heeft groep 7 de eerste prijs gewonnen en groep 8 de tweede prijs. Heel bijzonder om in de 
finale tegen een groep van je eigen school te spelen. 
Bij de groepen 5/6 heeft groep 6 de derde plek weten te bemachtigen. 
Bij de groepen 3 en 4 heeft groep 4 ook de beker van de derde plaats gewonnen. 
 
 
Dank aan alle coaches, publiek en voetballers, volgend jaar zijn we er zeker weer bij! 
 

                    
 

 Groep 4, supertrots!      Strakke actie bij groep 8 
 

                  

Groep 6 houdt even pauze     Groep 7, kampioenen! 

 

MR verkiezingen 

Voor de MR-verkiezing hebben zich twee kandidaten gemeld, daarom zal er een stemming plaatsvinden. Deze 
week hebben alle oudste leerlingen van het gezin een brief meegekregen. Hierop stellen de kandidaten zich voor 
en hiermee kunt u tevens direct stemmen. 
Uw stem kunt u inleveren in de blauwe brievenbus van de MR. Deze vindt u in de school voor de kantoren van 
Anne-Marie Gommeren en Sandra Vleugels. 
 
Wanneer u de kleuteringang binnenkomt, loopt u langs de kapstokken. Na het toilet vindt u aan de rechterzijde 
de brievenbussen. 
Wanneer u via de hoofdingang binnenkomt, slaat u linksaf richting de aula. Na het keukentje vindt u aan de 
linkerkant de brievenbussen. 
 
We hopen op veel reacties, want uw stem telt! 
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Beste kinderen,  

 In september 2018 kregen jullie via Breda Actief allemaal een Sportintro boekje mee naar huis. Een paar 

maanden later bracht Nieuwe Veste voor het eerst het Cultuurintro boekje uit. Zo stimuleerden we kinderen 

zowel op sportief als creatief vlak te ontdekken wat ze écht leuk vinden. Uiteindelijk schreven meer dan 2000 

kinderen zich in, wat een succes!  

 Dit jaar bundelen Breda Actief en Nieuwe Veste de krachten. In 

september wordt er een gezamenlijk boekje uitgebracht waarin zowel 

sportieve als culturele activiteiten zijn terug te vinden.   

 Tekenwedstrijd  

Voorop het boekje willen we een mooie tekening laten pronken, gemaakt 

door een tekentalent uit de gemeente Breda. Zit je in groep 5, 6 of 7 dan 

kun je meedoen met de wedstrijd. Het moet een sportieve en creatieve 

tekening worden. Lever je tekening in bij je leerkracht zodat hij of zij de 

mooiste kan uitzoeken. Doe dit voor 21 mei. 

De winnende tekening komt op de voorkant van 18.000(!) boekjes te 

staan. Ook wint het tekentalent een leuke sportieve/creatieve middag met 

de hele klas!   

Meedoen  

Jouw school kan (maximaal) drie tekeningen insturen via 

sportintro@breda-actief.nl. Dit kan t/m 31 mei 2019. Vanaf 4 juni kunnen 

de kinderen stemmen op de ingestuurde tekeningen, dit kan de hele maand juni.   

Succes en vooral heel veel plezier! We zien de inzendingen graag tegemoet.  

Met sportieve en creatieve groet,  

  

Nieuwe Veste & Breda Actief  


