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Inschrijven kinderen 
Omdat het fijn is om een goede planning te kunnen 
maken, willen we jullie vragen om uw kind(eren) dat dit of 
komend schooljaar 4 jaar wordt in te schrijven. 
U kunt een inschrijfformulier ophalen op school (bij de 
leerkracht van uw kind of bij Ineke of Anne-Marie). 

 

 

Hij komt, hij komt! 

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas aangekomen. Zoals ieder jaar, zal 
hij ook dit jaar een bezoek aan onze school brengen en wel op 
donderdag 5 december aanstaande. U bent vanaf 8.30 uur van 
harte welkom op het grote schoolplein om de Sint mede te 
verwelkomen. We zullen sinterklaasliedjes zingen tot Sinterklaas en 
zijn pieten zijn gearriveerd. Rond negen uur zal Sinterklaas naar 
binnen gaan en afscheid nemen van de ouders. Jullie komen toch 
zeker ook? 

De leerlingen verzamelen zich bij hun eigen juf en/of meester in het aangewezen vak. Ook mogen 
de leerlingen twee keer hun schoen zetten. De eerste keer was gisteren (woensdag 20 november) 
en de tweede keer is volgende week woensdag, te weten 27 november. 

Sinterklaas zal uitgebreid de groepen 1 tot en met 4 bezoeken. De groepen 5 tot en met 8 helpen 
de Sint een handje en hebben gisteren lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat de surprises op 
donderdag 5 december tussen 8.15 en 8.25 uur naar de groepen worden gebracht. Uiteraard zal 
Sinterklaas even zijn neus laten zien in de groepen 5 tot en met 8. 

Sinterklaas zal door de groepen 1 tot en met 4 ook weer worden uitgezwaaid om 
11.50 uur vanaf het grote schoolplein. 

We gaan er een feestelijke dag van maken! 
Ter herinnering: vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij! Alvast een gezellige 
pakjesavond! 



Memo  
Kbs Kievitsloop nr.07 

----------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2019-2020 
 

Eerder uit met de Kerstviering 
Op donderdag 19 december staat de kerstviering gepland. Meer informatie hierover 

volgt nog, maar op dit moment willen we u wel informeren over het volgende: Omdat 

een deel van de viering ’s avonds plaatsvindt is de school die middag om 14.15u uit.  

De kinderen die op deze dag naar de BSO van Kober gaan, kunnen hier gewoon 

terecht.  

We hopen dat het eerder uitgaan van de school voor de andere ouders niet tot 

problemen met de opvang leidt. Mogelijk kunt u onderling iets regelen. Mocht dit echt 

niet lukken, kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind. 

 
➔ Onder de kalender vindt u nog een bericht over Carnaval! 

 
 

Op de kalender 

18 nov 
 

19 nov 20 nov 21 nov 
Memo 

22 nov 
 
 

25 nov 26 nov 
 

27 nov 28 nov 29 nov 
 
 

2 dec 3 dec 4 dec 5 dec 
Sint op school! 
 
Memo 

6 dec 
Vrije dag 
 
 

9 dec 
Meneer 
Dingeman 
jarig 

10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 
Inloop 15.00-
15.30 
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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 maanden 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 22 februari 2020  

  
 Wij willen dit jaar op tijd beginnen maar dan moeten wij 
wel weten, wie en hoeveel kinderen er mee lopen!  
  

Het thema is: “W'DRAOJE ut” 

 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 70 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 ook wel 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. We starten dan in januari 2020  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik wil heel graag meelopen met de optocht in Giegeldonk ( Haagse Beemden ) 
op zaterdag 22 februari 2020. Inleveren graag zo spoedig mogelijk. 
  
Mijn naam is:____________________________________ en ik zit in   
  
groep_______  Mijn papa/mama/opa/oma of:_______________________ wil wel 
met de voorbereidingen meehelpen.  


