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We springen het jaar in! 
Na een, hopelijk voor iedereen, heerlijke zomervakantie zijn we maandag weer een nieuw 

jaar ingesprongen. Wij wensen iedereen een mooi jaar toe met veel groei en veel plezier! 

Wij hebben er heel veel zin in! 

 

Winnende foto Zomerlezen 
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Woensdag postdag! 
Vandaag krijgt iedereen een envelop mee met de “start-post” van 

dit jaar. Wilt u deze envelop goed bekijken en strookjes e.d. invullen 

alstublieft?  

Vanaf nu willen wij de woensdag invoeren als vaste postdag. Op die 

manier hoeft u niet elke dag de tas na te pluizen op eventuele post. 

Ook proberen we zo veel als mogelijk via de mail (ParnasSys) en 

Klasbord te informeren om papierverspilling tegen te gaan. 

 

Schoolkalender 19-20 
Bijgaand bij de Memo ontvangt u de schoolkalender als digitaal bestand. Wij kiezen 

ervoor deze kalender digitaal te verstrekken, zodat deze altijd up-to-date is. Zo is de 

kalender die u nu in de bijlage treft zo volledig mogelijk als deze vandaag kan zijn, echter 

nog niet alles staat erop en niet alles is zeker. Zo is bijvoorbeeld de datum van de 

schoolfotograaf nog niet vastgesteld en voor de ouders van onze leerlingen in groep 8 zal 

opvallen dat de data van de CITO-eindtoetsen in rood gedrukt staan. Er is namelijk nog 

geen volledige duidelijkheid over de afnamedata door het (landelijk)verschuiven van de 

viering van Koningsdag. Ook de datum van de schoolreis staat hierdoor in rood 

opgenomen in de kalender, omdat deze mogelijk verschuift wanneer ook de data van de 

CITO verschuiven. 

U kunt de schoolkalender ook altijd terugvinden op onze website. 

 

Bericht van de ouderraad  

Onze ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Hierover heeft u gisteren al een brief 

ontvangen, maar in de bijlage treft u deze brief nogmaals ter herinnering. 

Komt u onze ouderraad versterken? 
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Even voorstellen  

Graag stellen onze nieuwe collega’s Sharon, Aniëlka en Carola zich aan u voor:  

 

Mijn naam is Aniëlka van Strien en ik ben 39 jaar jong.  
Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen die alle drie al op de middelbare school zitten.  
Daarnaast hebben we nog een hond en een buurtkat die het ontzettend leuk vindt om bij 
ons binnen te lopen…dus het is altijd een gezellige boel bij ons thuis.   
Verder houd ik ontzettend veel van koken en bakken en heb ik als hobby dan ook al 
regelmatig leuke taarten mogen maken samen met mijn oudste dochter voor 
(kinder)verjaardagen, bruiloften en feesten.…erg leuk…maar vooral erg lekker!   

Na eerst jaren in de kinderopvang te hebben gewerkt, heb ik de afgelopen 5 jaar in het 
onderwijs gewerkt waar ik kinderen begeleidde die een onderwijsarrangement hadden en 
net dat beetje extra ondersteuning nodig hadden.  
Prachtig wanneer je een kind ziet groeien in zijn eigen kunnen en daar deel van uit te mogen 
maken.  
Ik ben dan ook erg blij dat ik als onderwijsassistent deel mag uitmaken van het team 
van  Kievitsloop.  
Mijn deur staat altijd open, dus heeft u vragen kom dan gerust eens binnenlopen. 
Ik heb er zin in en hoop op een mooie tijd hier op school.  

Groetjes Aniëlka  

Mijn naam is Sharon van Leeuwen en ik start dit jaar met plezier, als 
leerkracht van groep 6, op Kievitsloop. Zelf ben ik geboren en 
getogen in de Haagse Beemden, dus het kan voor mij niet beter dan 
werken op een school in mijn lievelingswijk. Ik woon samen met mijn 
vriend Mark, mijn dochter Fiene van negen maanden en twee 
huiskatten. In de vrije tijd (die we nog over hebben) dansen Mark en 
ik samen de Latijnse dansen bij Tiggelman en sport ik (met niet zo 
heel veel enthousiasme) bij een sportschool. Daarnaast ben ik erg 
bourgondisch ingesteld en houd ik van koken, uit eten gaan en op 
zijn tijd een leuk feestje. 
Ik kijk ernaar uit om jullie allen te ontmoeten. We gaan er samen met de 
kinderen een super leuk jaar van maken. 

Groetjes, Sharon  
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Wij wensen Sharon, Aniëlka en Carola een heel leuke tijd toe op Kievitsloop! 

Ouderavond meer- en hoogbegaafdheid INOS  

Voor de vakantie heeft deze uitnodiging ook al bij de Memo gezeten, maar graag brengen 

we deze nogmaals onder uw aandacht: Op 23 september wordt er op het 

bestuurskantoor een informatiebijeenkomst georganiseerd over meer- en 

hoogbegaafdheid. De uitnodiging zit in de bijlage. 

Bericht van het Regionaal SamenwerkingsVerband  
In de bijlage van deze Memo vindt u een bericht van het Regionaal 

SamenwerkingsVerband (RSV). Zij zoeken leden voor de OndersteuningsPlanRaad (OPR); 

zowel een lid oudergeleding als personeelsgeleding. 

 

Mijn naam is Carola de Bruijn. Ik woon in Breda samen met mijn vriend Dick en ons  
dochtertje Phileine. Buiten dat wij natuurlijk graag leuke uitstapjes maken met ons 
gezinnetje is tennis mijn grote hobby. Ik sta graag op de tennisbaan in Teteringen.  
Sowieso ben ik graag buiten in de natuur of lekker in de tuin bezig. 
Ik hou van gezelligheid. Ik organiseer graag etentjes met familie of vrienden of speel 
graag een gezelschapsspel.   

Ik ben met veel plezier gestart met werken bij Kbs Kievitsloop en heb veel zin in het  
nieuwe schooljaar. Ik werk nu 10 jaar in het onderwijs en dit is echt mijn passie. 
Ik ben een open persoon en hecht daarom veel waarde aan goede gesprekken met zowel 
ouders als collega’s en probeer het leven positief te benaderen. Ik werk in de klas graag 
met veel structuur en vind daarbij samenwerken heel belangrijk. 

Voordat ik hier kwam werken was ik leerkracht op IKC Kethel in Schiedam. Ik heb hier 
lesgegeven aan verschillende groepen maar het meest aan groep 6, 7 en 8. Ik ben bijna 4 
jaar geleden verhuisd van Vlaardingen naar Breda. Voorheen reed ik dus iedere ochtend en 
middag over de A16 richting huis of werk. Dit ging prima tot vorig jaar mijn meisje werd 
geboren. Toen werd dit toch een heel ander verhaal. Daarbij had ik na 10 jaar op dezelfde 
school gewerkt te hebben, zin in een nieuwe uitdaging.   

Juf Sharon en ik gaan samen aan de slag in groep 6. We gaan voor een leuk schooljaar. Ik 
hoop snel kennis te maken met de kinderen en ouders van Kievitsloop. Kom gerust langs! 
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Zwemmen voor de strijd tegen kanker!  
“Mama, ik wil gaan zwemmen voor onderzoek naar kanker. 
Ik weet nl hoe het is wanneer je mama kanker heeft en ik 
wil niet dat andere kinderen dat ook meemaken... En 
daarom wil ik gaan zwemmen. Om centjes te doneren.”  
Zo kwam voor de zomervakantie Louise uit groep 5 thuis 
nadat de juf vol enthousiasme op school had verteld dat 
er een bijzonder evenement gaat plaats vinden in de 
singels van Breda. Een evenement met een lach en een 
traan, maar zeker ook met veel inzet en sportiviteit:  
Swim to Fight Cancer op zondag 1 september.  
 

Deelnemers zwemmen vanaf het Spanjaardsgat door de singels 
naar de vuurtoren bij het Valkenberg en keren daar weer terug naar 
de haven. Een tocht van grofweg 2 km. Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen meedoen aan de Junior Swim van 250 meter in de Haven.  
Elke deelnemer probeert door middel van donaties geld in te 
zamelen. Alle donaties worden, via het KWF Kankerbestrijding, 
volledig aan kankeronderzoek besteed.  

 
Wij van Kievitsloop zijn trots op Louise dat zij met zo’n mooie persoonlijke motivatie in 
het water zal springen en gaat zwemmen. En natuurlijk willen wij haar steunen!  
Om een zo’n hoog mogelijk bedrag in te zamelen willen wij jullie vragen om de komende 
dagen zoveel mogelijk statiegeldbonnetjes te verzamelen en op school in de daarvoor 
bestemde doos op de balie in te leveren.  
 
Geld doneren kan ook rechtstreeks via deze link: 
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/louisejacobs 
 
Doen jullie mee?  
Samen maken we een vuist tegen kanker.   

https://www.fightcancer.nl/fundraisers/louisejacobs
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Bericht van Kober  
Kober kinderopvang zoekt enthousiaste 

overblijfvrijwilligers! 

In samenwerking met Basisschool 
Kievitsloop  organiseren wij het overblijven. Er 
staat een vast overblijfteam die bestaat uit 
vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en een overblijfcoördinator. Werken als 
overblijfvrijwilliger voor Kober is niet alleen bijzonder leuk om te doen, je kunt ook 
rekenen op een deskundige aanpak, scholing en begeleiding. Want achter je staat dé 
grootste organisatie voor professionele kinderopvang in West-Brabant.   
 
Wie zoeken wij?   
Kober kinderopvang is op zoek naar enthousiaste mensen die graag als 
overblijfvrijwilliger willen werken op basisschool Kievitsloop. Wij zoeken mensen die 
tussen de middag een paar uurtjes vrij hebben en samen met de kinderen een boterham 
willen eten, willen spelen of lekker kletsen. Samen met het overblijfteam draag je zorg 
voor een gezellige en ontspannen sfeer.  Tijdens het overblijven gaat het om capaciteiten 
als spelleider, scheidsrechter, schoonmaker en gespreksmaatje. Jouw capaciteiten zijn 
voor ons belangrijker dan een specifieke opleiding. Het is belangrijk dat je een groep 
kinderen een leuke, ontspannen en verantwoorde lunchpauze kunt bezorgen.  Het is een 
uitdagende klus waar je een belastingvrije vrijwilligersvergoeding voor krijgt. Een ander 
leuk voordeel is dat eigen kind(eren) gratis overblijven op de dagen dat jij werkt!  Wij 
willen graag uitkeringsgerechtigden erop wijzen dat ook zij vrijwilligerswerk kunnen doen 
(zie www.belastingdienst.nl). Vraag hiervoor van te voren toestemming aan bij de 
uitkeringsinstantie.   
 
 Wil je aan de slag als vrijwilliger of meer informatie over de mogelijkheden bij jou in de 
buurt?  Neem dan contact op met de overblijf coördinator Sanaa Akil/ Chantee America 
via telefoon 06-12904177 of stuur een e-mail naar sakil@kober.nl / camerica@kober.nl. 
Binnen lopen mag natuurlijk ook. 

 
 

 

mailto:sakil@kober.nl%20/
mailto:camerica@kober.nl
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Op de kalender 

 

19 aug 
Start Gouden 
weken 
 

20 aug 21 aug 22 aug 
Memo 

23 aug 

26 aug 27 aug 
 
 

28 aug 29 aug 30 aug 

2 sept 3 sept 
Kennismakings- 
gesprekken 

4 sept 5 sept 
Kennismakings- 
Gesprekken 
Memo 

6 sept 

9 sept 
Laatste week 
Gouden 
weken- Anti-
pestweek 

10 sept 
MR-
vergadering 

11 sept 12 sept 13 sept 

 

 


