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Tomatensoep 
De oogst van de moestuin is binnen, beide kleutergroepen hebben 

samen heerlijke tomatensoep gemaakt. De tomaten kwamen uit onze 

kleuter moestuin, het project de 

groene school levert leuke en 

leerzame momenten op. De 

meeste kleuters vonden de soep 

met stokbrood erg lekker, 

smikkelen met z’n allen 😋 

 

 

Kalender 
In de bijlage treft u de meest recente versie van de schoolkalender aan. 

Informatiemarkt 
Deze week hielden we voor het eerst een informatiemarkt over onze 

school. De ouders, verzorgers van onze kinderen werden bedolven met 

informatie. Negen kinderen van onze school vertelden enthousiast over 

diverse methoden en werkwijzen van de Kanjer methodiek, Blink, 

Engels, het groene schoolplein en de kinderraad. Daarnaast waren de 

medezeggenschapsraad en de ouderraad actief. Meerdere externe 

partners zoals de Nieuwe Veste, Lente logopedie en Kober leverden ook een bijdrage. Een geslaagde 

avond, die in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar is. Dank aan iedereen die deze avond 

mogelijk maakte en een groot compliment aan de kinderen. 

Inhoudsopgave 

Blz. 1  Tomatensoep, 

kalender, informatiemarkt 

Blz. 2 Stagiaires 

Blz. 3 Kinderraad 

Blz. 4 Uitnodiging leden-

vergadering ouderraad 

 

 

 

 

Agenda 

27 sept. MR vergadering 

28 sept. Algemene leden-

vergadering ouderraad 

5 okt. Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

6 okt. Start kinderboeken-

week  

6 okt. Memo 3 
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Stagiaires 
Ook dit schooljaar zijn er stagiaires op onze school, ze stellen zich graag aan u voor. 

 
Hoi allemaal! Ik ben Carmen Charleston, net begonnen aan mijn 2e jaar 
op de PABO bij Avans en ik zal aankomend schooljaar stagelopen op de 
Kievitsloop! Ik ben 21 jaar en kom uit Breda, waar ik nu sinds januari ook 
op mezelf woon.  
Na het afronden van de HAVO heb ik ervoor gekozen om eerst de MBO-
opleiding Onderwijsassistent te gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb 
ik mijn passie voor het basisonderwijs gevonden. Toevallig heb ik in mijn 
eerste jaar van Onderwijsassistent ook op de Kievitsloop stagegelopen in 
groep 8 bij Arnoul in de klas! Wie weet herken je mij daarvan. 
In het dagelijks leven doe ik af en toe wat boks-lessen en doe ik graag leuke dingen met familie en 
vrienden zoals terrasjes pakken of lekker een hapje eten. De Italiaanse keuken is één van mijn 
favoriete keukens. Ik werk dan ook een aantal avonden in de week in een Italiaans restaurant in de 
stad, genaamd Barlucca. 
 
Beste ouders en verzorgers van KBS de Kievitsloop 
Mijn naam is Dominique Manuhutu en ik ben 18 jaar oud. Ik zit in het 2e jaar van de 
Pabo op Avans en ik kom gedurende het komende schooljaar stagelopen op jullie 
mooie basisschool. Ik zal het eerste deel van het jaar meelopen met meneer Arnoul in 
groep 7 en daarna in de onderbouw. Ik werk naast mijn stage en school op de 
kartbaan Lot66 sinds een half jaar. Daarnaast hou ik er erg van om in mijn vrije tijd op 
het terras te zitten of om me helemaal te verdiepen in een goed boek. 
Ik kijk er ontzettend naar uit om mee te lopen op deze school en alle ervaringen op te 
doen die nodig zijn om een goede leraar te worden. 
Ik heb erg veel zin in mijn stageperiode aankomend jaar en hoop dan ook veel te leren 
en te kunnen geven! Dominique Manuhutu 

 

Hallo ouders en verzorgers, 

 

Mijn naam is Fleur Hamelink ik ben 23 jaar en zit in het tweede jaar van de Pabo 

in Breda. Het komende halfjaar zal ik stage lopen in groep 1-2. Ik heb zin om 

weer in een klas mee te werken en alle kinderen te leren kennen! Ik hoop mijn 

enthousiasme voor creativiteit en het leren van nieuwe dingen met de kinderen 

te kunnen delen. Zelf ben ik altijd dingen aan het creëren, of dat nou een 

tekening is, een liedje op de gitaar of het breien van een wollen trui. Zo heb ik 

eerder ook een opleiding aan de kunstacademie gevolgd en uiteindelijk een 

liefde voor lesgeven ontdekt. 
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Hoi, ik ben juffrouw Romaisa. Ik ben 17 en ik zit in mijn laatste jaar van de 
opleiding onderwijsassistent. Dit jaar loop ik stage in groep 7 en 8.  
Verder vind ik het leuk om creatief te zijn: tekenen, schilderen, kleien, noem het 
maar op!  
Ik hou ook van voetbal en gamen. Ik speel graag spelletjes op de PlayStation 
zoals FIFA en Minecraft.  
Na deze opleiding wil ik graag verder studeren. Mijn droom is om kunst docent 
te worden op de middelbare school. 
Ik hoop dat we een erg gezellig jaar zullen hebben op de Kievitsloop. Ik kijk er 
erg naar uit! 

 

Kinderraad 
Elk schooljaar zitten er nieuwe kinderen in de Kinderraad. Iedereen die in de Kinderraad wil 

deelnemen, mocht de speerpunten op papier zetten. Dit gebeurde zonder dat de namen bekend 

waren van de kinderen die speerpunten omschreven hadden. Vervolgens volgde in de groepen 5, 6, 7 

en 8 een stemronde en werden er per groep 2 kinderen gekozen. De volgende leerlingen maken dit 

schooljaar deel uit van onze Kinderraad: Ivano, Kyra, Levi, Julian, Tygo, Linc, Jake en Hailey. De 

eerste vergadering met de Kinderraad is op 7 oktober. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING 

Waar: aula Kbs Kievitsloop 

Wanneer:  28 september 2022 

Tijd:  19:15 uur 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Elk jaar organiseren wij de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering zal er verslag 
worden gedaan van de activiteiten die de Oudervereniging heeft georganiseerd in het afgelopen 
schooljaar. Ook wordt de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.  
 
De volgende vergadering is gepland op woensdag 28 september aanstaande van 19:15 uur tot 
ongeveer 20:00 uur. Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. 
 
Aanmelden voor Oudervereniging 
Ook zoeken we nog altijd ouders/verzorgers om deel te nemen aan de Oudervereniging. Mocht je 
daar interesse in hebben, neem dan contact met ons op vóór 26 september a.s.  
Op de Algemene Leden Vergadering worden de nieuwe leden gekozen. 
Wij kijken er naar uit om je te zien op woensdag 28 september.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging Kbs Kievitsloop 


