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Dankjewel!!! 
Voor de herfstvakantie hebben we jullie aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen rondom de school. Na 
deze oproep zijn de problemen opgelost… wat fijn! Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid en medewerking! 
 

Herfstvakantie… tijd voor werkzaamheden 
In de schoolvakanties is het een stuk rustiger in onze school. Daarom is het de ideale tijd voor werkzaamheden. 
Ook deze herfstvakantie is er weer flink geklust! 
Zo zijn er nieuwe inloopmatten gelegd, hebben de kleuterlokalen nieuwe keukenblokken gekregen en is er een 
start gemaakt met het straatwerk op de schoolpleinen. 
Dat laatste, het gelijkleggen van het straatwerk, wordt deze week verder afgerond, zodat we weer een veilig 
schoolplein hebben. 
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 Lezen IS Top                                                          
 
De school werkt met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen IS Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. 
Kinderen die plezier hebben in lezen, leren meer. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de 
kans krijgen om leeskilometers te maken. 
 
Op onze school is al een aantal jaar een goed uitgeruste bibliotheek aanwezig die wordt gerund door een aantal 
enthousiaste ouders. Voor elke groep zijn er in ruime mate boeken aanwezig: (AVI)leesboeken voor de 
leerlingen, Engelse boeken, informatieve boeken en boeken over thema’s. De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen 
bijna dagelijks een bezoekje brengen aan onze bibliotheek en zij nemen hun boek(en) dan mee naar de klas. 
 

   
 
De schoolbibliotheek is veel meer dan een collectie boeken. Vooral de aandacht van de enthousiaste club ouders 
die helpen met het uitzoeken van boeken, het uitlenen van boeken en het zorgen voor goed geordende 
boekenkasten is onmisbaar.  
 
Collega’s gezocht  
Wij zijn nu dan ook opzoek naar (groot)ouders die het ook leuk vinden om de kinderen te helpen in de 
bibliotheek en graag één moment in de week het team willen komen versterken. U kunt juf Sandra hiervoor 
aanspreken of haar een e-mail sturen: sandra.vleugels@inos.nl  
 
We zien u graag in de bieb ☺ 
 
Anouk, Danielle, Frida, Hatice, Jennefer, Karyn en Lies 

 
Bijna 4? 
Heeft u kinderen die dit schooljaar of volgend schooljaar 4 worden en heeft u deze kinderen nog niet 
ingeschreven? Voor een goede planning is het fijn zoveel mogelijk gegevens tijdig te hebben. Zou u daarom uw 
peuter alstublieft in willen schrijven? Een inschrijfformulier kunt u op school ophalen bij Ineke of Anne-Marie. 
Alvast bedankt! 

 

mailto:sandra.vleugels@inos.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj04oq315rXAhXGiRoKHeehBVQQjRwIBw&url=https://ballonnenbox.nl/product/ballonnen-4-jaar/&psig=AOvVaw3ERdva7dAFuYoXWaMI_tZL&ust=1509533096865491
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Kbs Kievitsloop, waar de 
kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show op 1 november 2017. 
 

 
 

Tijdens de cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen 
liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. 
 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten van 
Newton en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorts. Experimenteer met 
lucht, maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met “coole” proefjes over warmte. Dit zijn zomaar een 
paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt. 
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. 
Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren. 
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school op de volgende data: 12 december, 19 december 2017, 9 
januari,16 januari, 23 januari en 30 januari 2018. 
Starttijd 15.30u (lessen duren 60 minuten). 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Inschrijftermijn loopt tot en met 28 november 2017.  
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje. 

 

  

 


