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Samen gezond weer verder! 
Wat fijn dat iedereen weer terug is op school! 
Na een heel bijzonder schooljaar achter de rug te 
hebben, is het heel prettig nu weer redelijk normaal 
samen verder te kunnen. Laten we hopen dat 
iedereen goed gezond blijft en dat we wat betreft de 
Corona-situatie alleen stappen vooruit mogen 
zetten. 

Met de kinderen hebben we maandag het jaar 
geopend door onze wensboom te vullen: ieder kind 
heeft op een hart zijn/ 
haar wens geschreven 
voor dit jaar. Bij de opening 

heeft uit elke klas iemand zijn/haar wens 
voorgelezen en daarna is de boom gevuld met alle 
mooie wensen… dat ze allemaal uit mogen komen! 
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Winnende foto Zomerlezen 
Tijdens de opening van het schooljaar hebben we ook de mooiste leesselfie gekozen. 

Wat ontzettend leuk om te zien dat steeds meer kinderen een foto opsturen voor deze jaarlijks 

terugkerende verkiezing!  

Dit jaar heeft de jury, die bestaat uit de collega’s van de taal-werkgroep, er lang over gedaan om 

een winnaar te kiezen, want wat waren er veel leuke, lieve, spannende en mooie 

foto’s bij! 

En… we hebben dit jaar zelfs twee prijzen uitgereikt! 

Twee kinderen, Ivano en Jayven, hebben namelijk in de vakantie een heuse mini-bieb 

gemaakt waar anderen boeken konden lenen… een superplan om lekker lezen te 

stimuleren! Dat verdiende de creativiteitsprijs. 

 

Maar de mooiste en vooral ook spannendste foto kwam van Stef: boven op een berg in Oostenrijk 

zat hij heerlijk te lezen! 
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Alle kinderen die meegedaan hebben, hebben een aardigheidje gekregen en voor de winnaars 

was er een boekenbon.  

Wij willen iedereen bedanken voor de leuke inzendingen en hopen dat er volgend jaar nóg meer 

foto’s worden gemaakt! 

 

Op de foto – toestemming 
Afgelopen jaar heeft u aan het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier ingevuld wat 

betreft het maken van foto’s en opnamen op school. Wanneer nieuwe kinderen starten op 

school, vullen ouders dit formulier ook in.  

Zo hebben wij van bijna alle kinderen deze gegevens in ons bezit. Daarom vragen wij deze 

informatie niet opnieuw uit, maar attenderen wij u op de mogelijkheid uw toestemming, indien 

gewenst, te kunnen aanpassen. Dit kunt u bij Ineke (administratief medewerkster) doen via de 

mail kbskievitsloop_info@inos.nl  

Van de kinderen van wie de gegevens ontbreken, zal Ineke(administratief medewerkster) de 

ouders/ verzorgers benaderen om dit alsnog te doen. 

 
 

Stagiaires op Kievitsloop 
Zoals u allen weet zijn wij als Kievitsloop een opleidingsschool voor diverse studenten. De 
afgelopen jaren zijn er al veel enthousiaste stagiaires geweest bij ons. 
Wij als team van de Kievitsloop willen deze jonge mensen laten zien hoe leuk het is om te werken 
in het onderwijs. Wij proberen ze hiervoor te enthousiasmeren en gezien de reacties is dat dan 
ook goed gelukt. 
Ook in het nieuwe schooljaar zult u bij ons op school meerdere stagiaires zien verschijnen. Daar 
zijn we erg blij mee. 
In de week van 31 augustus zullen de eerste vier studenten van CURIO al beginnen. Zij volgen de 
opleiding tot onderwijsassistent. 
Ze zullen starten in de volgende groepen: 
Juf Iris in groep 1/2A 
Juf Hajar in groep 1/2B 
Juf Isabella in groep 3 
Juf Kira in groep 7. 
Zij zullen zichzelf op Klasbord van de diverse groepen even voorstellen. 
Wij heten deze juffen alvast van harte welkom! En we hopen dat ze met veel plezier bij ons op 
school stage lopen. 

mailto:kbskievitsloop_info@inos.nl
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In september beginnen de PABO stagiaires (opleiding tot leerkracht). Zij zullen verspreid over het 
jaar een aantal weken stage komen lopen. Daarover informeren we u tegen die tijd in de Memo. 
Mocht u vragen hebben over stages in het algemeen, dan kunt u altijd terecht bij Popko. Hij is als 
stagecoach verantwoordelijk voor het wel en wee van alles rondom stages. 

 

Biebvrijwilligers gezocht 

Kbs Kievitsloop is op zoek naar (groot)ouders of andere vrijwilligers die 
graag willen helpen met de schoolbibliotheek.  

Hoeveel tijd kost u dat? 
Dat hangt ervan af hoeveel tijd u hieraan wilt besteden. Wij zijn er al mee 
geholpen als u één dienst per week beschikbaar zou kunnen zijn. U kunt zelf aangeven op 
welke dag(en) dat zou zijn. 

Welke taken heeft een bieb vrijwilliger in de schoolbibliotheek? 
● Via de laptop boeken innemen en uitlenen met het bibliotheeksysteem. 
● De kinderen helpen met boeken zoeken en boeken opruimen. 
● De bibliotheek netjes houden. 
● Meedenken om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren. 

Wat heeft u er zelf aan? 
● U ziet veel moderne kinderboeken en komt erachter welke boeken geschikt zijn voor 
kinderen van verschillende leeftijden. 
● U ziet hoeveel plezier kinderen aan boeken kunnen beleven. 
● U leert de school beter kennen en u leert ook andere ouders beter kennen, doordat 
jullie samenwerken in de bieb. 

Als u interesse heeft om ons te komen helpen, kunt u het formulier uit de bijlage van deze 
Memo invullen en afgeven bij de groepsleerkracht of onderstaande leerkrachten een e-
mailbericht sturen.  
Wij nemen dan contact met u op. 
Heleen Jozaisse 
heleen.joziasse@inos.nl  
Henriëtte Hollink 
henriette.hollink@inos.nl 
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Schoolkalender 20-21 
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.  

Juist in deze tijd… Wij hebben gemeend er goed aan te doen zoveel mogelijk activiteiten wel 

gewoon te plannen, maar door de maatregelen rondom Corona, zullen we steeds moeten kijken 

of en hoe de verschillende activiteiten doorgang kunnen hebben.  

Hierover zullen we u via de Memo informeren. Onderaan de Memo vindt u altijd een vooruitblik 

van vier weken. Houd deze alstublieft steeds goed in de gaten. 

U kunt de schoolkalender ook altijd terugvinden op onze website. 

 

Bericht van de ouderraad  

OPROEP: LEDEN GEZOCHT VOOR DE OUDERVERENIGING  

Wil je meedenken, meehelpen en meedoen? Geef je dan snel op!  

Wij zoeken versterking voor de Oudervereniging (Ouderraad).  

Ben je enthousiast en lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij activiteiten van de school? Meld je 

dan aan, we kunnen je hulp goed gebruiken!  

Alle ouders/verzorgers waarvan hun kinderen op de Kbs Kievitsloop zitten, kunnen deelnemen in 

de Oudervereniging.  

Wat doet de Oudervereniging?  

De Oudervereniging is een enthousiaste club ouders die allerlei schoolactiviteiten voor de 

leerlingen organiseert. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten. Denk hierbij aan: de Bosdag, 

Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, de Koningsspelen, de Schoolreis en nog zoveel meer. 

 De Oudervereniging zorgt ervoor dat specifieke zaken geregeld worden rondom deze 

activiteiten. De te organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar onder de 

leden verdeeld, waardoor het goed mogelijk is om rekening te houden met je eigen tijdsplanning. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er een verkiezing worden gehouden om de definitieve 

leden te bepalen. De ALV wordt gehouden op 17 september as om 19:15u.  

Deze vergadering is openbaar waarvoor alle ouders/verzorgers van Kbs Kievitsloop worden 

uitgenodigd. 

Wil je je actief inzetten op school? Meld je dan aan! We ontvangen graag je aanmelding met een 

foto van jezelf vóór 3 september a.s. op e-mailadres: orkievitsloop@gmail.com.  

Heb je vragen voordat je jezelf aanmeldt? Mail of spreek gerust één van de leden aan.  
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We kijken uit naar je reactie!  

Met vriendelijke groet, De Oudervereniging Kbs Kievitsloop 

 

 

Even voorstellen  

Graag stellen onze nieuwe collega’s Renee, Nora en Ingrid zich aan u 

voor. Wij wensen Renee, Nora en Ingrid een heel leuke tijd toe op 

Kievitsloop! 

 

 

 

 

 

 Beste ouders,  

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Renee Verbeek. 
Ik ben 21 jaar en vind het in het dagelijks leven leuk om te sporten en gezellig 
erop uit te gaan met vrienden en vriendinnen. Ik ben net afgestudeerd 
aan de PABO op Avans hogeschool Breda en mag vanaf dit nieuwe 
schooljaar werkzaam zijn als leerkracht op Kbs Kievitsloop in groep 5 op 
woensdag tot en met vrijdag. Ik vind het ontzettend leuk om dit jaar te 
mogen starten als leerkracht en ik ga mijn best doen om er voor ons 
allen een leuk, maar ook leerzaam jaar van te maken.  
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 Hoi allemaal, 
Mijn naam is Nora en ik mag samen met Ingrid tot de kerstvakantie 
groep 6 vervangen. Ik ben net verhuisd met mijn gezin (twee zoontjes 
van 2 en 5) naar Breda waar we een huis hebben gekocht in de wijk 
Boeimeer. 
De afgelopen tien jaar hebben wij in Amsterdam gewoond waar ik als 
juf op een basisschool heb gewerkt in de groepen 7 en 8. Ik vind het 
lesgeven ontzettend leuk en ik houd veel van kringgesprekken en 
samen groepsspelletjes spelen. 
In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen en met mijn zoontjes in het bos 
spelen.  

 
Dag allemaal,  
Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Ingrid Peek en zal 
de komende maanden, naast juf Nora, op woensdag de juffen in groep 
6 vervangen. Sommige ouders denken misschien: ik ken die juf… Dat 
klopt! In het schooljaar 2018-2019 werkte ik op vrijdag naast juf Henriëtte 
in groep 5. 
Voor de ouders die me nog niet kennen: In 1995 ben ik afgestudeerd als 
juf en heb tot 2013 een eigen groep gehad. Halverwege 2013 ben ik met 
mijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Daar heb ik mijn 
Engels flink opgehaald door op een internationale school te werken. In 
2016 zijn we teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk en sindsdien ben 
ik werkzaam als invalleerkracht.  

Samen met mijn man Curt en zoon Jeroen van 15 woon ik in Breda. We 
ondernemen graag activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en 
sport. Mijn grootste hobby is roeien. Dit doe ik een aantal keren per 
week bij Roeivereniging Breda. Daarnaast coach ik ook jeugdleden van 
de roeivereniging. 

Ik heb zin om er samen met de kinderen een fijne tijd van te maken! 
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Op de kalender 

24 aug 
Start Gouden 
weken 
 

25 aug 26 aug 27 aug 
Memo 

28 aug 

31 aug 1 sep 
 
 

2 sep 3 sep 4 sep 

7 sept 8 sept 
Kennismakings- 
gesprekken 

9 sept 10 sept 
Kennismakings- 
Gesprekken 
Memo 

11 sept 

14 sept 
Laatste week 
Gouden 
weken- Anti-
pestweek 

15 sept 
19.30 MR-
vergadering 

16 sept 17 sept 
19.15 Algemene 
ledenvergadering 
OR 

18 sept 

 

Alle geplande activiteiten in deze vier weken gaan door, maar mogelijk wel iets anders dan u 

gewend bent, omdat aanpassingen nodig zijn. Hierover informeren wij u binnenkort. 


