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 MR-verkiezing 

Dinsdag j.l. heeft u een mail ontvangen met daarin de uitslag van de MR-verkiezing. 

Martijn Vermunt is gekozen als nieuw lid van de 
oudergeleding. 
Hij is 42 jaar en samen met zijn vrouw Saskia heeft hij twee kinderen, Lars en 
Emma. Lars zit in groep 3 en Emma in groep 1. 

Daarmee bestaat de oudergeleding het nieuwe schooljaar uit: Martijn Vermunt, 

Michel Verhees en Wendy Bosker. De personeelsgeleding bestaat uit: Sandra 

Vleugels, Patricia Flohr en Henriette Hollink. 

We bedanken alle ouders en verzorgers voor het uitbrengen van hun stem. Ook 

bedanken we Sanne voor haar belangstelling en mogelijk dat we haar een 

volgende keer mogen verwelkomen in de MR. 

Vakantierooster 2019-2020 
Graag informeren we jullie over de vakanties en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar:    

Vakanties:  Vrije dagen:  
Herfstvakantie 14-20 oktober 2019 Studiedag 20 september 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019- 5 

januari 2020 
Studiedag 21 oktober 2019 

Voorjaarsvakantie 24 februari- 1 maart 2020 (dag na)Sinterklaas 6 december 2019 
Meivakantie 27 april- 10 mei 2020 Middag voor 

kerstvakantie 
20 december 2019 vanaf 
12.00u 

Juniweek 15-21 juni 2020 Studiedag  29 januari 2020 
Zomervakantie 13 juli- 23 augustus 2020 Middag carnaval 21 februari 2020 vanaf 

12.00u 
  Studiedag 23 maart 2020 
  Goede vrijdag- Pasen 10-13 april 2020 
  Hemelvaart 21-22 mei 2020 
  Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 
  Calamiteitendag 10 juli 2020 
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Avondvierdaagse in de Haagse Beemden 
 
Vorige week was het weer zover; de avondvierdaagse! Ruim 100 kinderen van Kievitsloop en bijna even zoveel 
ouders liepen vier avonden lang door onze mooie wijk en de polders. Zoals gebruikelijk was het weer een 
gezellige boel.  
De kleuters liepen samen met papa's en mama's die ook weer eens konden bijpraten. De bovenbouwers waren 
meestal met een groepje vrienden en vriendinnen en legden het parcours kletsend en snoepend af.  
Door de mooie blauwe hesjes waren de Kievitjes ook goed herkenbaar.  
Onderweg kwamen we verschillende kraampjes tegen. Uiteraard de kraam van Kievitsloop waar de ouderraad 
en leerkrachten ranja en iets lekkers uitdeelden. Deelnemers van andere scholen waren jaloers op onze 
watermeloenen! Ook kwamen langs een kraampje van de stichting avondvierdaagse, Breda Actief.  
Na 4 dagen prima wandelweer werden de deelnemers op het winkelcentrum opgewacht door ouders en 
grootouders en konden de medailles worden opgehaald bij de juffen.  
Heel bijzonder vonden we de bezemwagen. Een aantal kinderen van Kievitsloop liep helemaal achteraan met een 
grote kar en verzamelden tientallen lege flessen, pakjes, snoeppapier en nog meer rotzooi. Samen meer dan 10 
vuilniszakken vol! Zo is de wijk ook weer netjes achtergelaten. Eigenlijk vinden we dat deze kinderen een groot 
applaus verdienen want zij hebben echt goed werk gedaan.  
Ook dank aan de ouderraad die weer prima geholpen heeft bij de verzorging van ons natje en droogje. 
Wij vonden het weer reuze gezellig, doen jullie volgend jaar weer mee? 

 

 

 

Zwem mee tegen kanker! Swim to Fight Cancer Breda 
Voor de allereerste keer organiseert Breda op zondag 1 september 2019 Swim to Fight Cancer Breda, een 
bijzonder en uniek event in de Bredase haven en de singels. En het belooft een dag te worden om nooit meer te 
vergeten! Die zondagmiddag maakt jong en oud een stevige vuist tegen kanker. Want nog steeds gaan er iedere 
dag teveel mensen dood aan kanker. Breda verdient het om zo’n prachtig event in de stad te hebben. Daarom 
wordt er 2 kilometer of 250/500 meter gezwommen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Fight cancer die 
het geld 100% doneert aan KWF voor wetenschappelijk kankeronderzoek.  
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Leerlingen, ouders en verzorgers, juffen en meesters: Save the date! Be a fighter.   
Schrijf je je nu in, dan ben je één van de Early ducks. Dan betaal je voor de Swim 
slechts € 49,95 inschrijfgeld in plaats van € 75,00. Voor de Junior Swim betalen 
kinderen slechts € 15,00 in plaats van € 25,00.   
Iedereen is welkom op 1 september a.s. Opa’s, oma’s, ouders, vriendjes, collega’s, 
juffen en meesters. Moedig aan. Zwem mee. Doneer mee. Help mee.    
Meer informatie vind je op: www.swimtofightcancer.nl/breda  

 

Kindertypecursus 

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind 
op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober t/m maart een 
interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, 
in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de 
wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: 
www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles! Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.  

Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!   

Met vriendelijke groeten, 
Kindertypecursus.nl 

 

 

 

 


