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Stichting Leergeld Breda, fietsenactie 

Stichting Leergeld Breda is opgericht in 2002 en is operationeel vanaf 

2003. 

Leergeld Breda probeert te voorkomen dat kinderen zich onvoldoende 

kunnen ontwikkelen of terechtkomen in een sociaal isolement. 

De stichting vindt dat “alle kinderen mogen meedoen met normale 

schoolse en buitenschoolse activiteiten”, juist ook de kinderen van 

gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn. 

Vanaf augustus van dit jaar loopt er een “fietsenactie” in samenwerking 

met Bike Point Breda. De actie gaat er voor zorgen dat alle kinderen een 

eigen fiets hebben, het is namelijk niet vanzelfsprekend dat ieder kind 

een fiets heeft. 

Onze school wil graag een steentje bijdragen en kijken of het lukt om 

fietsen op te halen. Alle fietsen zijn welkom, groot of klein. 

Op maandag 10 oktober vanaf 08.15 uur bent u van harte uitgenodigd 

om fietsen in te leveren. Heeft u nog een fiets staan die in aanmerking 

komt voor een tweede leven, dan kunt u de fiets op het schoolplein 

afgeven. We zorgen dat er een herkenbaar afleverpunt is. Maandag na 

schooltijd worden deze fietsen dan opgehaald door Bike Point Breda, 

zij knappen de fietsen op zodat veel kinderen blij de weg op kunnen. 

 

 

Stichting Leergeld Breda       

 
MR, medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten, drie van elk. De leden zijn Bianca Kross Koning, Marjolein 

Grooters, Martijn Vermunt, juffrouw Patricia, juffrouw Wendy en juffrouw Carola. De MR vergadert 

zes keer per schooljaar, er wordt dan gesproken over allerlei beleidszaken. De MR denkt en beslist 

mee in zaken die voor school van belang zijn. Te denken valt o.a. aan het 

vakantierooster, onderwijskundige zaken, Corona en huisvestingsonderwerpen. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en ook u bent van harte welkom om een 

vergadering bij te wonen onder het genot van een kop koffie of thee. Dinsdag 27 

september jongstleden was de eerste vergadering, later in het schooljaar 

vergaderen we op 22 november, 24 januari, 14 maart, 16 mei en 27 juni. 

Agenda 

14 okt. Boekenruilbeurs 

vanaf 14.45 uur 

17 okt. Inloop vanaf 15 uur 

19 okt. Herfstwandeling 

groepen 1-2 

20 okt. Memo 4 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 Stichting Leergeld 

fietsenactie; MR 

Blz. 2 Kinderboekenweek; 

Boekenruilbeurs 

Blz. 3 Halloween, Zomer 

leesactie 

Blz. 4 ALV ouderraad; 

Breinhelden 

Blz. 5 Bericht van de ouder- 

vereniging 
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Kinderboekenweek: GI-GA-GROEN 
Van de hoogste berg in Nepal tot aan het 

kleinste beestje onder de grond: de natuur heeft 

heel wat te bieden. Je hoeft niet ver te reizen om 

schitterende landschappen te ontdekken. Heb jij wel eens van de Brabantse Sahara gehoord? Ben je 

benieuwd naar het zwarte goud van de Peel of wil je oog in oog komen staan met bevers? Met 21 

Nationale Parken heb je keus genoeg in Nederland!  

Of je nu gaat voor een leesboek over een ontdekkingsreiziger of juist een informatief boek over 

plastic soep, in kinderboekenland zijn er genoeg Gi-ga-groene boeken. Ook bij ons op de Kievitsloop 

staan de komende dagen in het teken van de kinderboekenweek. Verschillende activiteiten in en 

rond de school. 

En op vrijdag 14 oktober sluiten we af met een boekenruilbeurs. U bent vanaf 14.45 uur van harte 

welkom om rond te neuzen….. op zoek naar een ‘nieuw’ boek. 

 

Boekenruilbeurs 
Kinderen hebben thuis altijd wel kinderboeken die ze gelezen hebben, maar nu 'stoffig' op de plank 

staan. Deze boeken mogen ze op vrijdag 14 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 14.45 uur van harte welkom! 

 

Inloop 
Maandag 17 oktober kunt u weer binnenlopen en het werk van uw kind(eren) bewonderen. Voor de 

inloop bent vanaf 15.00 uur van harte welkom. Neem a.u.b. de tijd om een kijkje in de klas van uw 

kind te komen nemen. 
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HALLOWEEN 
Wegens groot succes komt er ook dit jaar weer een Halloween 

tocht door de wijk. Ook op school kan er dit jaar gegriezeld 

worden. Op vrijdagmiddag 21 oktober mogen de kinderen 

verkleed naar school komen. ‘s Avonds griezelen we door in de 

wijk. Mogen de kinderen ook bij jou aanbellen voor ‘trick or 

treat’? Versier dan jouw huis in Halloween sfeer en geef je op via 

orkievitsloop@gmail.com  

We zetten jouw huis dan op de kaart. De routekaart krijgen de 

kinderen op vrijdagmiddag 21 oktober mee naar huis. 

Doe mee en meld je aan voor 13 oktober! 

 

Zomer leesactie 
Groep 4 van juf Ciska en juf Romanie had de meeste kinderen in 

de groep die meegedaan hebben aan de zomer leesactie. Zij krijgen daarom een boekenbon 

uitgereikt om een mooi voorleesboek voor de klas te kiezen. Ook kregen ze allemaal leuke 

boekenlegger! De kinderen waren zichtbaar verrast!! Lezen, lezen en nog eens lezen is 

superbelangrijk!  

 

  

mailto:orkievitsloop@gmail.com
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Algemene leden-vergadering van de ouderraad 
Op 28 september hebben wij tijdens de algemene ledenvergadering verslag gedaan van de 
activiteiten die de Oudervereniging heeft georganiseerd in het afgelopen schooljaar.  
Het jaarverslag kunnen jullie bijgevoegd inzien of terugvinden op de website van  
Kbs Kievitsloop; https://www.kievitsloop.nl/ouders/oudervereniging/  
Deze avond hebben wij Wendy verwelkomd als lid van de OR. Graag stellen wij ons voor. 
 

Ouderraad 2022-2023 
 

Boven van links naar rechts: Wendy,  
Mariëlle, Suzanne (voorzitter), Linda,  
Danielle J (secretaris). 
 
Onder van links naar rechts:  
Angelique (Penningmeester),  
Sanne, Angela. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Tijdens de algemene ledenvergadering is ook de vrijwillige ouderbijdrage voor het huidige schooljaar 

vastgesteld. Meer hierover treft jullie elders aan in de memo. 

Binnenkort ontvangt u een bericht met daarin meer informatie over hoe de vrijwillige ouderbijdrage 
overgemaakt kan worden. Op dit moment zijn wij aan het bekijken naar de mogelijkheden om deze 
bijdrage in één keer te voldoen of in termijnen.  
 
Hebben jullie tips, ideeën, of kunnen wij jullie ergens bij helpen? Neem dan contact met ons op via 
de mail: ORkievitsloop@gmail.com of spreek ons aan. 

 

Breinhelden 
Beide kleutergroepen gaan bovenop het huidige aanbod aan de slag met 

het programma BREINHELDEN!  

De kinderen gaan kennis maken met Effi en Furon, de Breinhelden van 

de Breinheldenplaneet! Met hun Breinkrachten versterken zij de 

Breinkrachten van de kinderen om zo ook van hen een échte Breinheld 

te maken, executieve functies spelen hier een rol in. 

Executieve functies zijn een goede voorspeller van het schoolsucces. Je 

kunt de executieve functies al vroeg aanbieden, al gaat de ontwikkeling 

ervan door tot ongeveer 25 jaar! Onze kleuters zijn al Superhelden maar 

worden nu ook Breinhelden!  

https://www.kievitsloop.nl/ouders/oudervereniging/
mailto:ORkievitsloop@gmail.com
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Bericht van de oudervereniging 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 

Allereerst willen wij de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers hartelijk welkom heten op Kbs 

Kievitsloop. Wat leuk dat jullie voor onze school hebben gekozen. 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en de plannen van activiteiten voor het komend jaar 

zijn al in de maak.   

Natuurlijk moeten deze activiteiten bekostigd worden en daar hebben wij jullie hulp en steun hard bij 

nodig.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage  
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar hoog noodzakelijk.  

Dankzij jullie steun kan de oudervereniging elk jaar weer Sinterklaas en Kerst organiseren, is er een 

sportdag, vieren we Carnaval en Pasen en gaan we één dag met de school op reis. Juist ook deze 

feestelijke activiteiten zorgen voor een mooie herinnering aan de schooltijd van je kind!  

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage en uiteraard ook door de 

fantastische inzet van ouders en leerkrachten. 

 

We hebben de ouderbijdrage voor dit jaar op € 40,00 per kind kunnen houden. Voor kinderen die 

tussen 01-01-2023 en 01-05-2023 op school komen, is de ouderbijdrage  

€ 30,00 per kind (hogere bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom).  

 

Op dit moment zijn wij aan het bekijken naar de mogelijkheden om deze bijdrage in één keer te 

voldoen of in termijnen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Oudervereniging van Kbs Kievitsloop 

Angelique Kok 

Penningmeester 


