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Sinterklaas nieuws 

Oh kom er es kijken wat ik in mijn schoentje vind.... 

Appeltjes van oranje, uit Spanje. 

Dank u wel Sinterklaas en Pieten! 

Wij hopen U en de Pieten te mogen verwelkomen op vrijdag 2 

december. Die dag viert KBS Kievitsloop de verjaardag van de Sint! 

Ennnnn....LOVE IS IN THE AIR ❤️❤️❤️  
 

Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas met z’n pieten naar Kievitsloop. 

Op die dag worden ook de surprises voor de groepen 5 t/m 8 gedaan. 

Op dinsdag 6 december starten wij met de kinderen i.v.m. de verjaardag 

van Sinterklaas om half 11. Ik verheug me er enorm op om jullie weer te 

zien, Sinterklaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bezetting groep 1-2B 
Verheugd kan ik met u delen dat er een oplossing is om het vertrek van juffrouw Susanne op te 

vangen. Zoals jullie al weten gaat juffrouw Wendy één dag per week meer werken, hierdoor is de 

dinsdag ingevuld. Op maandag zal, tot aan de kerstvakantie, juffrouw Inge de lessen overnemen. Na 

de kerstvakantie worden de maandagen ingevuld door juffrouw Tagrid, een oude bekende voor ons. 

U zult begrijpen dat deze oplossing voor de kinderen van 1-2B een prachtig vervolg van het 

schooljaar is, waarmee wij oprecht heel blij zijn. 

Agenda 

2 dec. Sint op school 

6 dec. We starten om 10.30 

uur i.v.m. de verjaardag van 

Sinterklaas 

8 dec. Memo 7 
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MR vergadering 
Op dinsdag 22 november hielden we onze tweede M- vergadering van dit schooljaar. We spraken 

over een aantal vaste onderwerpen zoals personeel, financiën en huisvesting. De begroting van 2023 

kwam aan bod en ook de opengevallen plek in groep 1-2B. We hebben gesproken over het corona-

draaiboek en de CO2-meters. Verder hebben we afgesproken dat in de maanden februari en maart 

een tevredenheidspeiling onder de ouders wordt afgenomen. 

Voor uw agenda: De MR-vergadering van dinsdag 24 januari is verplaatst naar maandag 30 januari, 

we starten dan om 20.00 uur. 

Kerstfeest op school 
De sint is weer in ons land, en het kerstfeest staat ook alweer bijna voor de deur. Vandaar het 

volgende bericht vanuit de kerstcommissie: 

 

Op donderdag 22 december 2022 vieren wij Kerstmis op school.  

In de ochtend komen wij met alle groepen samen in de Lucaskerk voor de Kerstviering. In de avond 

genieten wij samen van een heerlijk kerstdiner in de eigen klas.  

Kerstdiner: 

• De inloop (kinderen komen, met hapjes, naar hun eigen klas) is vanaf 17.15 uur; 

• Het diner in de eigen klas is van 17.30 tot 18.30 uur; 

• Op het einde worden de kinderen in hun eigen klas opgehaald tussen 18.30 en 18.45 uur.  

Tijdens het kerstdiner organiseren wij voor ouders een kerstborrel. U bent van harte welkom om te 

komen genieten van een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  

De borrel voor alle ouders begint om 17.30 en duurt tot 19.00 uur en zal gehouden worden op het 

grote schoolplein 

Vanaf 6 december hangen er kerstbomen met 'lege kerstballen' bij elke groep. Hierop kunt u 

aangeven welk gerechtje u en uw kind gaan maken voor het diner. Hierbij zijn 5 à 10 stuks per 

gerechtje voldoende. Houdt u er rekening mee dat er geen bestek aanwezig is op school. 

Kinderen nemen, in aparte plastic zak, op woensdag 21 december mee naar school:  

• Plastic bordje en beker v.v. naam 

• Bestek v.v. naam 

• Een elektrisch waxinelichtje voor in het zelfgemaakt tafellichtje. 

 

Belangrijk om te weten: op donderdag 22 december eindigt de schooldag voor alle kinderen om 

14.15 uur. School zal dit kortsluiten met de BSO. Indien het voor u niet mogelijk is om uw kind een 

uur eerder op te halen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.  

Op vrijdag 23 december begint de kerstvakantie om 12.00 uur. 

Groeten van de kerstcommissie 
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Oproep bieb-ouders 
Wie wil er niet in de leukste schoolbibliotheek van de Haagse Beemden werken? Kievitsloop heeft 

een mooie bibliotheek waar kinderen boeken uit kunnen zoeken om in de klas te lezen. Op 

verschillende momenten in de week is de bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij helpen de 

kinderen met het zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan hen uit. Hiervoor zijn we op 

zoek naar versterking! Zou u ons iedere week of bijvoorbeeld om de week willen helpen? Of wilt 

u eerst meer informatie hebben? U mag juffrouw Carola hiervoor aanspreken op school of haar een 

e-mail sturen via carola.debruijn@inos.nl 

 
 

Pepernoten bakken 
Vrijdag 18 november 2022 was het zover: Wat rook het heerlijk op school!!  

De kinderen van groep 4 hadden als echt bakpieten pepernoten gebakken. Samen met juffrouw 

Romanie en juffrouw Sanaa van de kinderopvang KOBER hebben de kinderen het deeg gemaakt en 

daarna ging ieder kind aan de slag. Op een eigen velletje bakpapier werden prachtige  pepernoten 

gelegd om afgebakken te worden. 

Het volgen van een recept bleek soms 

best lastig. De  kinderen  kregen als 

opdracht mee om de pepernoten 

allemaal even groot  te maken. Het 

was voor sommige kinderen dan ook 

wel even spannend toen de 

pepernoten uit de oven kwamen. 

Gelukkig zijn ze allemaal goed gelukt. 

De gebakken pepernootjes waren 

heerlijk knapperig en volgens de 

kinderen ook heel erg lekker! 

 

Groetjes Sanaa, BSO Top Kanjertuin 

 

 

mailto:carola.debruijn@inos.nl
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BVL-nieuws 
Kinderen leren door te observeren. Het gedrag van ouders 

of andere volwassenen wordt erg makkelijk gekopieerd. 

Natuurlijk heeft elke ouder eigen normen en waarden. Je 

bepaalt zelf welk gedrag je wel en niet acceptabel vindt, 

want dat is heel persoonlijk. Bedenk goed wat je je 

kinderen mee wilt geven. 
 
De omgeving heeft natuurlijk invloed op het gedrag van een kind. Soms verzint een kind een eigen 
gedrag. Dan heb je daar geen invloed op. Toch leert een kind voornamelijk van zijn ouders hoe hij of 
zij zich moet gedragen. Het is dus belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven, en dat wij daarom 
bewust zijn van ons eigen gedrag. 

 
Geen ouder gaat perfect en foutloos door het leven, 
dus jij en ik ook niet. En dat is niet erg, maar het is 
wel goed om af en toe eens stil te staan bij onze 
gewoontes.  
Wat kan je kind hiervan overnemen? En wil je dat 
wel? Door het goede voorbeeld te geven kunnen wij 
veel invloed op onze kinderen uitoefenen. En dat 
hoeft niet altijd vanuit een negatieve kant.  
 

Misschien is dit zelfs wel het enige wat je kunt doen om je kind goede omgangsvormen en leefregels 
bij te brengen. Laat zien wat je wenselijk vindt.  
Je weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is om aangeleerd gedrag weer af te leren! 
 
In het verkeer reageren we doorlopend op elkaar waarbij we 
onze kinderen een voorbeeld geven hoe dat moet. Zoals bij 
het gebruik van gordels, het richting aangeven, voorrang 
geven en je aan de snelheid houden. Helaas worden we ook 
luidkeels boos op anderen en is ons mobieltje ook in de auto 
erg belangrijk. Kinderen zien alles.  
Bedenk eens welk voorbeeldgedrag je zelf in het verkeer laat 
zien. Opvoeden begint bij je eigen voorbeeldgedrag. 

 
Serge Rink 
Adviseur Verkeerseducatie Brabant  


