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Meneer Popko 
 
Ik wil jullie, ouders en kinderen, heel heel heel hartelijk bedanken voor alle 
blijken van medeleven tijdens de afgelopen maanden, tijdens de ziekte 
van meneer Popko. Dank voor alle kaarten, appjes, knuffels, telefoontjes, 
knutsels en gewoon het feit dat jullie aan ons hebben gedacht. 
Ook bedankt voor het mooie en indrukwekkende afscheid van meneer 
Popko van afgelopen zaterdag buiten. Wat een indruk heeft dit gemaakt 
op mij en ons als familie. We zijn er stil van.  
Meneer Popko wilde graag dat we weer vooruit gaan kijken. Ik geloof dat 
dit, met ups en downs, ook moet gaan lukken. 
Nogmaals dank je wel 
 
Met vriendelijke groet, 
René de Graaf 
 
Van juffrouw Patricia 

De bosdag kwam uit the pocket van Meneer Popko. 

Er gingen zo’n dag alleen vaders mee die een kamp voor meneer Popko 

maakten: het oranje team. Voor mijn groep was er kamp witte zwanen. 

Vaders zetten de Bosdag in hun agenda, namen er vrij voor en waren 

erbij! Deze dag wilden de papa´s niet missen. De eerste keer zei Popko 

tegen mij: Geniet ervan en laat het maar over je heen komen. Er 

gebeurden die dag allerlei leuke activiteiten. Zoiets had ik nog nooit 

meegemaakt. Heeeel leuk! 

 

Het kerstdiner bij de kleuters, zo bijzonder! 

Wederom werden de vaders ingezet als obers bij het kerstbuffet. 

De kleuterhal werd door meneer Popko en meneer Dingeman 

omgetoverd tot een vijfsterren restaurant. Witte kleden, mooie kerst verlichting en versieringen. 

De vaders waren in het zwart wit met stropdas of strik gekleed en ´oberden´ tijdens het kerstdiner. 

Wat een fantastisch sfeertje was het. En wat genoot meneer Popko er ook van. 

Deze twee activiteiten gaan we natuurlijk voortzetten op Kbs Kievitsloop. 

Ter nagedachtenis aan meneer Popko. 

Ik heb nog veel meer hele leuke activiteiten samen met meneer Popko gedaan op Kbs Kievitsloop. 

De Bosdag en het Kerstdiner waren echt heeel bijzonder. 

 

Dankjewel voor je liefde voor het vak en je geliefde kleuters. 

Liefs, je parallel collega, juf Patricia xxx 

 

 

Agenda 

21 en 23 september: 

kenningsmakings-

gesprekken 

22 september: ALV OR 

 

 

 

Agenda 

6 okt. start kinder- 

boekenweek 

8 okt. Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

13 okt. Juf Heleen jarig 

 

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 meneer Popko  

Blz. 2 minischoolbieb,  

Blz. 3-4 Kinderboeken- 

week, selfie winnaar 

Blz. 5-6 onze stagiaires 

Blz. 6 eerste communie 
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 Minischoolbieb 

Bij aanvang vorig schooljaar hadden Jayven en Ivano een aanmoedigingsprijs gewonnen naar 

aanleiding van onze zomerleesselfie-wedstrijd. Zij hadden samen met hun moeder een heuse mini-

bieb gemaakt. Als gevolg daarvan is er ook een dergelijke minibieb in groep 3. Hoe leuk zou het zijn 

als we een heuse minischoolbieb zouden hebben? Schoolbreed voor iedere leerling; van peuter tot 

aanstaande brugpieper! Met zelfs een plank voor ouders? 

 

Wat is een Minibieb 

Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb precies is. Een grote ruimte met tien boekenkasten in 

een buurthuis is net zo goed een Minibieb als een klein plankje bij iemand in de tuin. Het gaat erom 

dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen in de buurt of bezoekers van die plaats. Het idee is dat 

je met elkaar een plek creëert waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en 

voor elkaar! 

Bij ons op school gaat het om een bontgekleurde, grote boekenkast (zie foto). Het is de bedoeling dat 

de boekenkast gevuld wordt met boeken die leerlingen meenemen van thuis. Dit kunnen boeken zijn 

die niet meer bij hun niveau passen of die ze al (meerdere malen) gelezen hebben. Deze kunnen dan 

in de kast worden gezet. Op hun beurt mogen leerlingen boeken uit de kast meenemen om thuis of 

op school te lezen. 

Met de minischoolbieb willen we niet alleen onze pijler "Lezen iS Top" (LIST) zichtbaarder maken, 

maar willen we het voor ieder kind mogelijk maken om lekker te kunnen lezen. Niet iedereen heeft 

immers de financiële middelen om boeken te kopen.  

Lezen voor je ontspanning: het geeft je toegang tot een hele andere 

wereld. Andere bijkomende voordelen van lezen zijn: 

1. Lezen vermindert stress  

2. Het vergroot je woordenschat 

3. Het versterkt je geheugen 

4. Je wordt een betere schrijver 

5. Het vergroot je inlevingsvermogen 

6. Het helpt tegen cognitieve achteruitgang 

7. Mensen die lezen leven langer. 

 

Eén plank in de kast is bestemd voor volwassenen, hier kunnen zowel ouders, maar ook 

medewerkers gebruik van maken.  

Wat is er mooier dan met elkaar boeken delen? Vaak staan ze in de kast nadat je ze gelezen hebt, 

maar met de Minischoolbieb kun je er iemand anders blij mee maken. En wie weet kom jij ook weer 

een mooie verrassing tegen in onze Minischoolbieb! 
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 Wat wil je worden 

Kinderboekenweek 6 tot en met 17 oktober 2021  
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend 
evenement van 10 dagen ter promotie van het 
(Nederlandse) kinderboek. Dit jaar is het thema 
“Worden wat je wil” Aanstaande woensdag   

6 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start en hoe! Wij als leerkrachten van Kievitsloop 
openen de Kinderboekenweek door verkleed, met als thema beroepen, naar school te komen en ons 
lievelingsboek mee te nemen. Uiteraard mogen de kinderen ook verkleed als beroep naar school te 
komen.  
Op het schoolplein zal het liedje ”Worden wat je wil” van Kinderen voor Kinderen te horen zijn. Er 
mag gedanst worden. U als ouder bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Deze feestelijke opening vindt plaats op het grote plein rond half negen.   
Verder zullen we door middel van 
diverse activiteiten in de 
verschillende groepen ook 
aandacht besteden aan de 
Kinderboekenweek. We sluiten de 
Kinderboekenweek op vrijdag 
15 oktober met een 
boekenruilbeurs.  

  
Boekenruilbeurs  
Kinderen hebben thuis altijd wel kinderboeken die ze gelezen hebben, maar nu 'stoffig' op de plank 
staan. Deze boeken mogen ze op vrijdag 15 oktober in een tas mee naar school nemen. In dezelfde 
tas zit ook: een kleed, duidelijke prijskaartjes met bedragen tussen de 0,50 en 3 euro én een 
portemonneetje met wat muntgeld.    
Op vrijdagmiddag worden de tassen meegenomen naar het kleuterplein. Hier wordt een leuk plekje 
uitgekozen om de boeken op het kleed uit te stallen. Bij slecht weer is ervoor gekozen om de kleden 
in de gangen en de aula te leggen.  
De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden waar mogelijk gekoppeld aan een oudere broer en/of zus of 
aan een leerling van groep 7 /8, zodat zij kunnen helpen bij het uitzoeken, kopen en verkopen van 
boeken.   
Vanaf groep 4 lopen de leerlingen zelf rond, waarbij er telkens 2 à 3 kinderen aan elkaar gekoppeld 
zijn. Eén van de twee gaat rondlopen over de "beurs" om zelf een leuk boek te kopen. Vervolgens 
worden de rollen omgedraaid en kan het andere kind een rondje maken.   
Op deze manier is 'de kraam' bemand en kan iedereen ook zelf op zoek gaan naar een leuk boek.     
U als ouder bent die middag vanaf 15.00 uur van harte welkom!  
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Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor onze schoolbibliotheek  
Zoals u al in deze memo heeft kunnen lezen is het van 6 tot en met 17 oktober 2021 weer 
Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met u en ons het lezen stimuleren en dat begint bij 
kinderen. Ze organiseren tijdens de Kinderboekenweek een speciale scholenactie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken voor in de schoolbibliotheek. Hoe meer 
ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken wij kunnen uitzoeken.  
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?  

• Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren 
de kassabon in op school;  

• De school verzamelt alle kassabonnen van 6 tot en met 17 oktober 2021;  

• De verzamelde kassabonnen kunnen door de school tot en met 14 november 
2021 ingeleverd worden bij een Bruna winkel;  

• De Bruna medewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en wij als school 
ontvangen een waardebon;  

• Wij, als school, mogen tot en met 15 december 2021 voor 20% van het 
totaalbedrag kinderleesboeken uitzoeken in de Bruna winkel.  

Doet u mee?  
 

Zomerleesselfie 
 

Daan heeft de zomerleesselfie gewonnen dit schooljaar! 

Gefeliciteerd Daan!!! 

Gewoon lekker lezen tijdens de verbouwing! 

Goed gedaan hoor! We zijn trots op je! 

Namens de taalcommissie van Kbs Kievitsloop. 
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 Stagiaires op Kievitsloop 
Na de basis- en middelbare school houdt het leren niet op. We moeten nog een vak gaan 
leren!  Gelukkig kiezen er nog steeds veel jonge mensen voor een studie gericht op het onderwijs.  En 
bij die studie hoort ook stagelopen, want werken op een school leer je in de praktijk. Ook Kievitsloop 
ontvangt als Keurmerk Opleidingsschool elk jaar studenten die bij ons stage komen lopen in de 
diverse groepen. Ze worden begeleid door mentoren in de groep en door de schoolopleider. Zowel 
de mentor als de schoolopleider heeft contact met de begeleiders van de studenten. Dit jaar hebben 
we studenten van de Pabo Breda en van het Curio Breda. Omdat deze studenten het hele jaar bij ons 
op school zijn en mogelijk ook in de groep van uw kind aan de slag gaat, stellen zij zich aan u voor. 
Uiteraard wensen we ze veel succes dit schooljaar. 

 
Mijn naam is Yvette van Oorschot, ik ben 21 jaar oud en woon in Terheijden 
met mijn ouders. Mijn hobby’s zijn winkelen, leuke dingen doen met 
vrienden en familie en op vakantie gaan. Ook heb ik een bijbaantje in een 
cafetaria in Breda waar ik het erg naar mijn zin heb. Vorig jaar ben ik 
begonnen op de PABO op Avans Hogeschool Breda en ik ben ontzettend blij 
met mijn keuze. Ik kijk uit naar mijn stageperiode op de Kievitsloop en hoop 
dat ik veel leuke ervaringen op mag doen en veel mag leren. Ik heb er 
vertrouwen in! 

 
Mijn naam is Daantje Brouwers. Ik ben 18 jaar en ik zit in het 2e jaar van de 
opleiding onderwijsassistent. Mijn hobby’s zijn sporten, dansen, lezen en 
gezellige dingen doen met vrienden en vriendinnen. Ik heb suuuper veel zin in 
het komende jaar op de Kievitsloop in groep 5. Mijn stagedagen zijn maandag 
en dinsdag de gehele dag. Ik hoop dat ik zelf veel kan leren en de kinderen zo 
veel mogelijk kan helpen! 
 

Mijn naam is Wianka Schillemans en ik ben dit schooljaar de LIO-stagiaire op KBS de Kievitsloop. Ik 
mag de juf zijn in groep 7 samen met meneer Arnoul.    
Als hobby’s heb ik het vroeger altijd leuk gevonden om te dansen. Ik zat op streetdance en twirlen. 
Tegenwoordig sport ik nog in de sportschool. Als weekend en vakantiebaan werk ik op camping De 
Vogel in Hengstdijk. Daarnaast spreek ik graag af met vrienden m gezellige dingen te doen.  
Voordat ik begon aan de opleiding Basisschool leraar (Pabo) heb ik de MBO 
opleiding Onderwijsassistent niveau 4 aan het Scalda in Terneuzen afgerond. Ik 
haal er veel plezier en energie uit om met kinderen te werken en vooral om ze 
nieuwe dingen te leren.  
Ik hoop dat ik de leerlingen een goede, leerrijke, veilige, inspirerende en vooral 
leuke basisschoolperiode kan laten doormaken. Zelf ga ik met veel plezier en 
toewijding dit stagejaar tegemoet en hoop het op een positieve manier af te 
ronden. 
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Hallo, ik ben Fleur Brockhus en ik ben achttien jaar oud. Ik woon in de 
Haagse Beemden samen met mijn moeder, stiefvader en zusje. Ik doe aan 
acrobatische gymnastiek ofwel acro en ik vind het leuk om te lezen, 
zingen en om creatief bezig te zijn. 
Ik ben een tweedejaarsstudent aan de pabo op de Avans. Ik heb gekozen 
voor de pabo omdat ik het leuk vind om les te geven en het mooi vind om 
kinderen te zien groeien en ontwikkelen als persoon. Ik had zelf een hele 
fijne juf op de basisschool waarbij ik me heel goed voelde in de klas. Nu 
wil ik zelf ook een veilige en fijne omgeving gaan creëren voor de 
kinderen. Ze mogen zichzelf leren kennen en ontwikkelen. Ik heb zin om 
weer aan de slag te gaan en stage te komen lopen op de Kievitsloop. 

 

Eerste communie 2022 
In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen voorbereiden op hun Eerste Communie. 
Vanaf groep 4 kan uw kind meedoen.  
U kunt uw kind aanmelden via de website van de Augustinusparochie. Daarna ontvangt u meer 
informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie Aarts, 06-18842219 of via e-mail: 
1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl 
 

Dikke bandenrace 
Als de winter er weer aankomt is er altijd nog één lichtpuntje in de duisternis: duizenden lampjes op 

de najaarskermis op het Chasséveld. De Rooie zondag vindt plaats op de eerste zondag van de 

Bredase kermis.  

De Rooie zondag van Breda is het wielerevenement voor jong en oud, waarbij de gezellige en 

bourgondische Bredase sfeer voorop staat. De toeschouwers, muziekgroepen, dj’s en dansgroepen 

langs het parcours maken de Rooie zondag de gezelligste kermiskoers van Nederland. 

Officiële wielerkoers voor kinderen 

Vinden jouw leerlingen het leuk om mee te doen aan een officiële wielerwedstrijd? Fietsen op een 

afgezet parkoers onder luid gejuich van echtpubliek? Met de kans dat je als eerste over de streep 

komt? Een onderdeel van deze wielermiddag op zondag 27 oktober zijn de zogenaamde Dikke 

Banden Races (DBR). Deze races zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 

(in drie klassen, te weten 7-8, 9-10 en 11-12). 
Inschrijven 

Op de website www.rooiezondag.nl vind je alle benodigde informatie 

over het evenement. Inschrijven kan via deze link. 
 

mailto:1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl
http://www.rooiezondag.nl/
https://forms.zohopublic.eu/sportexperienceconceptsbv/form/Registratievangebeurtenis/formperma/qF_PEj1xVYVz6CEtwjKqq8S-D2BtTLkYGqhIpSReiKw

