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Bijzonder bezoek op Kievitsloop 
Afgelopen vrijdag mochten wij bijzonder bezoek ontvangen op onze 

school: twee cadetten van de Koninklijke Militaire Academie. 

De KMA organiseert jaarlijks een maatschappelijke dag waarop de 

cadetten ‘de handen uit de mouwen steken’ bij verschillende 

maatschappelijke organisaties in Breda. Op deze manier wil de 

opleiding hun cadetten bewust maken van hun bijzondere positie in 

de samenleving en wil zij zich presenteren aan de stad. 

Bij ons waren Doortje en Lotte op bezoek. Zij hebben lessen 

verzorgd in de kleutergroepen en in de groepen 7 en 8.  

Bij de kleutergroepen hebben zij een gymles gegeven. Deze les 

stond helemaal in het teken van “Hoe word ik astronaut?” en sloot 

daarmee helemaal aan op het thema dat op dit moment bij de 

kleuters centraal staat. Natuurlijk was er ook nog tijd om allerlei 

vragen aan Doortje en Lotte te stellen en hebben zij ook nog allerlei 

spullen uit hun supergrote rugzakken laten zien. 

In de groepen 7 en 8 hebben de cadetten een interessante, 

informatieve les over hun opleiding verzorgd. De kinderen hingen 

aan hun lippen en waren erg betrokken. 

Indra en Robin uit groep 8 hebben er een stukje over geschreven: 

 

 

 

 

Er kwamen twee vrouwen van de luchtmacht en koninklijke marechaussee. 
Die gaven een presentatie over hun beroep. En wat voor training ze doen. 
De koninklijke marechaussee vertelde dat ze een berg moesten beklimmen, de 
luchtmacht met een touw naar beneden slingeren van een paar meter hoog. Ze hadden 
spullen zoals tassen, helm, gasmasker, eten en schep enzovoort.  
De vrouwen vertelde ook waarom ze het beroep hebben gekozen. Ze lieten zien wat ze 
eten. Bijvoorbeeld havermoud koekjes, rijst, fruitkoekjes, zoete noten en pepermuntjes.  
 
Geschreven door  
Indra en Robin. 
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Bibliotheek  
Op Kievitsloop vinden we lezen heel belangrijk. Voor ons LIST-aanbod (Lezen IS 
Top!) hebben we een heel mooie schoolbibliotheek die gerund wordt door 
moeders en oma’s van onze leerlingen. Hier kunnen de kinderen meerdere 
malen per week nieuwe boeken uitzoeken waar ze vervolgens in de klas lekker 
in kunnen duiken. 
Nieuw in de bibliotheek zijn de Engelse boekenkasten. Op Kievitsloop bieden we Engels vanaf 
groep 1 aan en vanaf nu kunnen de kinderen ook prentenboeken en bekende leesboeken in het 
Engels lezen. Hoe gaaf is het om op die manier te merken dat we toch al best veel Engels 
begrijpen! 
           

 

Viering Carnaval – Foto’s maken 
Hier onder treft u een herhaald bericht van onze carnavalsviering. 

Als ouder bent u van harte welkom om met ons op het plein de 

viering te openen en de bekendmaking van de prins en prinses en 

hun Raad van Elf bij te wonen. Ook komt u mogelijk kijken naar de 

optocht en/ of het moment bij winkelcentrum Heksenwiel. 

Graag willen wij uw aandacht vragen bij het maken van foto’s: 

Wilt u er alstublieft op letten dat u foto’s maakt van uw eigen kind 

en wilt u er alert op zijn dat u geen foto’s op social media plaatst 

waar anderen op staan? 

Dankuwel!  
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‘W' draoje ut’ 

Carnaval op Kievitsloop – herhaald bericht 
                                                

 

Op 21 februari gaan we weer lekker ‘carnavallen’ op 

Kievitsloop. 

Vanaf 8:15 uur verzamelen alle kinderen (groep 1 t/m groep 8) 

op het grote plein. Natuurlijk zijn de leerkrachten van uw 

kind(eren) ook al aanwezig om de kinderen op te vangen. 

Hier zullen we om 8:30 uur de prins en prinses en de raad van 11 

verwelkomen en natuurlijk gaan we los op ons eigen 

carnavalsschoollied! 

Rond 9:00 uur gaan we in de optocht richting het Kraaienest waar elke groep hun carnavalsact(s) 

gaat opvoeren. 

Daarna vertrekken we tegen 11:00 uur wederom in optocht richting het Heksenwiel en hopen we dat 

we daar Prins Giegeldonk en zijn gevolg nog even tegen zullen komen bij de Zonnewijzer. Natuurlijk 

laten we hier onze dansmoves zien en zullen de winnaars van de playbackshow hun act nogmaals 

opvoeren. 

U bent van harte welkom! 

Rond 12.00 uur hopen we weer op school terug te zijn en kunt u hier uw kind(eren) ophalen. 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen vanuit het Heksenwiel al met de ouders meegaan. U mag de 

carnavalsoptocht volgen tot aan school. 

Let op: Het meebrengen van spuit-serpentine, speelgoed- wapens, confetti, stiften (tijdens de 

optocht) e.d. is niet toegestaan. Mochten kinderen dit wel bij zich hebben, dan wordt het in beslag 

genomen. 
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Carnaval in Giegeldonk  
Op zaterdag 22 februari lopen veel van onze kinderen mee in de 

optocht van Giegeldonk onder begeleiding van Popko. Staat u ook 

langs de route om hen toe te juichen? 

Vanaf 13:30 uur trekt de bonte stoet door de straten met als 

eindpunt ’t Kraaienest. 

De route is terug te vinden op de website van Giegeldonk. 

 

Op de kalender 

10 feb 
 
Juf Ciska jarig 

11 feb 

 
Oudergesprekken 

12 feb 13 feb 
Memo 
Oudergesprekken 

14 feb 

17 feb 
 
 

18 feb 19 feb 
 
Inloop 11.45 

20 feb 
 
Meneer Arnoul 
jarig 

21 feb 
Carnaval op 
school 
12.00 uit! 

24 feb 
 

25 feb 26 feb 27 feb 28 feb 

2 mrt 3 mrt 
 
MR-vergadering 

 4 mrt 
 
 

5 mrt 
 
Memo 

6 mrt 
 
7 mrt: juf Anniek 
jarig 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe en voor 
alle Carnavalvierders: veul leut en gezelligheid gewenst! 
Tot maandag 2 maart! 

voorjaarsvakantie 


