Staking 12 december
Mogelijk heeft u via het nieuws of andere media al iets
vernomen over een eventuele staking op 12 december.
Op dit moment is nog onduidelijk of het op 12 december
daadwerkelijk tot een staking gaat komen, maar mocht dit
het geval zijn zal de school op 12 december gesloten zijn.
In de bijlage treft u hierover een brief van het bestuur INOS
waar we uw aandacht voor vragen.
Zodra er zekerheid is over het al dan niet doorgaan van de
staking, ontvangt u hierover bericht van ons.

6 december vrij!
Zoals opgenomen in de jaarkalender zijn alle kinderen op 6 december vrij… om lekker uit te kunnen slapen na
pakjesavond en om te spelen met hun cadeautjes.

Sinterklaaspret
Nou, we hebben het geweten hoor! Sinterklaas is met zijn Pieten alweer in het land. Gelukkig maar, want het
leek toch weer even mis te gaan.
Op Kievitsloop hebben we natuurlijk ook heel erg uitgekeken naar zijn komst en om Sinterklaas te verwelkomen
hebben we in heel de school geknutseld. En niet zo maar in de eigen klas.... Nee, de grote kinderen gingen de
kleinere kinderen helpen. Wat bleek? Die samenwerking verliep heel erg goed. Alle kinderen, groot en klein,
deden vreselijk hun best en hebben elkaar geholpen. Dat is dan ook wel te zien in alle klassen en op alle ramen
van de school. Dat ziet er alweer heel gezellig uit.
De hulppietjes van groep 1/2 en groep 3 hebben ook nog pepernoten gebakken en die waren super lekker. Het
rook heerlijk door heel de school. De juffen en meneren mochten er ook een paar proeven, mmmmmm. Dat
mogen ze nog wel eens vaker doen!
Ondertussen zijn er ook alweer Pieten in de school geweest. Ze hebben niet alleen lekkere mandarijnen, maar
ook een brief van de Sint achter gelaten. Sint heeft namelijk een probleem met de hoofd Piet. Die doet ineens zo
raar. Piet loopt heel de tijd te dromen, tekent overal hartjes op, slaakt steeds diepe zuchten. Sinterklaas maakt
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zich vreselijke zorgen. Wat is er toch met Piet aan de hand? Hopelijk kan Sint er met behulp van de kinderen
achter komen, want als je die brief zo leest, ga je jezelf toch afvragen of het wel goed komt op 5 december bij
ons op school. Je weet maar nooit.....

Uit de groep van Popko
Twee nachtjes voordat Sinterklaas naar Nederland zou komen, moest er natuurlijk wel wat opgeruimd worden in
de klas.
Dus meneer Popko vroeg: "Kunnen jullie een beetje ruimte maken voor Sinterklaas?" Vooral in de poppenhoek,
zodat Sinterklaas een beetje beter kan bewegen in de klas.
Dus deze 3 mannen gingen meteen driftig aan de slag. Als heuse verhuizers hebben ze inderdaad voor meer
ruimte gezorgd, maar wat Sinterklaas nu met deze grote berg moet? Dat blijft natuurlijk de vraag.
Maar de kleuters waren er klaar voor.

Samenwerking Peutertuin- kleuters
In het kader van de samenwerking met de peutertuin zijn drie peuters
in de groep van Patricia samen met drie kleuters een stoomboot
komen knutselen. Jessica (stagiaire) hielp enthousiast mee. Het was
een zeer geslaagde activiteit! Met Kerst gaat de andere kleutergroep
iets samen doen met de peuters.
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Kanjer
Onze school is een Kanjerschool en onze kinderen en medewerkers zijn Kanjers. Dat wil zeggen dat we steeds
veel aandacht besteden aan de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we dat steeds beter kunnen doen.
Daar beginnen we natuurlijk al mee bij groep 1/2 en daar gaan we mee door tot aan het einde van groep 8.
Kbs Kievitsloop wil ook graag aan u laten zien dat we daar druk mee bezig zijn. Vandaar dat onze werkgroep
Kanjer u via de Memo informeert over de activiteiten die zij opgepakt heeft.
De nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, die zelf nog geen kanjertraining hadden gevolgd, zijn hier ondertussen
mee begonnen zodat dit jaar hun A-licentie behalen.

De werkgroep Kanjer heeft vastgesteld dat een aantal van de kanjermaterialen
verouderd is. Vandaar dat we een aantal nieuwe materialen gaan bestellen.
Bovendien gaan we met de kinderen zelf aan de slag om de grote schilderijlijsten
in de aula met ‘vers’ materiaal te vullen.
Ook is er een begin gemaakt met de inrichting van een Kanjerlokaal. Op de
ramen zijn al de Kanjerfiguurtjes geschilderd: het konijn, de vogel, de tijger en het aapje. Er is een hoek gemaakt
met zitzakken en kussen waar je even tot rust mag komen als dat nodig is.
Kortom, we zijn hard aan de slag en we willen graag Kanjerstappen maken. Als u vragen heeft over Kanjer kan
uw kind daar misschien wel wat meer over vertellen of wellicht is het ook interessant om eens op de Kanjer
website te kijken. ( wwwkanjertraining.nl). U kunt natuurlijk ook altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Inloop
Op school gebeuren een hoop leuke dingen. Het ene kind vertelt daar thuis wellicht vanzelf een hoop over, een
ander mogelijk wat minder. In de Memo en zeker ook op Klasbord, laten wij graag aan jullie zien wat we zoal
doen. Daarnaast willen wij jullie graag uitnodigen ook eens een kijkje in de klas te nemen. Hiervoor organiseren
we enkele keren per jaar een inloop. Tijdens deze inloop kunt u in de klas(sen) van uw kind(eren) komen kijken
naar het gemaakte werk, de knutsels en eventuele themahoeken in het lokaal. Het is het idee dat uw eigen kind u
rondleidt en vertelt over datgene wat er in de klas gedaan is.
Per seizoen wordt op wisselende dagen zo’n inloop georganiseerd. We kiezen voor wisselende dagen, zodat
zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid zijn de inloopmomenten te bezoeken.
De eerste inloop is op dinsdag 12 december. U bent tussen 15.00u en 15.30u van harte welkom een kijkje te
komen nemen in de klas! Wij hopen op een grote opkomst!
De andere momenten zullen ook aangekondigd worden in de Memo en staan op de (aangepaste) kalender.
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Aangepaste kalender
In de bijlage zit een aangepaste kalender. Zo staan de data voor de inloop erop, maar is ook bijvoorbeeld de
datum van het kamp voor groep 8 bekend.
Ook op de site staat de aangepaste kalender.

Bericht van de CJG
Omgaan met geld
Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je geld bijna op is, waarop je
het antwoord krijgt: “Dan ga je toch pinnen!” Geld is voor veel kinderen iets dat je
uit de muur haalt en een pinpas een magisch kaartje. Je kind leren omgaan met
geld. Hoe doe je dat?
Eigen geld is leergeld
Geef je kind zakgeld. Een goed moment om hiermee te starten is als je kind zes jaar is. Je kind is dan op school
met rekenen bezig en weet steeds beter hoe je geld telt. Jij bepaalt hoeveel je je kind geeft. Het bedrag is mede
afhankelijk van wat je kind kan of mag doen met zijn zakgeld. Zelfs als je kind bijna niets van zijn zakgeld hoeft te
betalen, leert hij veel over de waarde van geld door het te beheren en uit te geven. Hoe jonger je kind is als je
start met het geven van zakgeld, hoe groter jouw invloed als ouder.
Oefening baart kunst
Laat je kind oefenen met zijn zakgeld. Laat hem de mist ingaan. Thuis kan je kind nog fouten maken. Daar leren
ze van. Kinderen komen vanzelf in de praktijk de grenzen tegen. Je zakgeld uitgeven vlak voor de nieuwste game
uitkomt, betekent dat je geld op is en je weer moet sparen voor je het kunt kopen.
Nodig of leuk?
Leer je kind planmatig met geld om te gaan. Een bepaald gedeelte van zijn zakgeld is om te sparen, een deel vrij
besteedbaar en een deel voor uitgaven als cadeautjes. Zo oefent je kind in het klein voor later en leert hij het
verschil tussen iets kopen wat je nodig hebt en iets kopen wat je leuk vindt.
Goed voorbeeld…
Goed voorbeeld doet volgen. Leer je kind de waarde van geld: om voldoende geld te hebben, moet je werken.
Leef je kind voor dat er dingen zijn die jij als ouder moet doen voor geld (werken) en ook soms moet laten
(dingen kopen waar je geen geld voor hebt).
Tips:
•
•
•
•
•

Geef het zakgeld op een vaste dag in de week
Bespreek samen met je kind wat hij ermee mag en kan doen
Spring niet te snel bij
Gebruik het inhouden van zakgeld nooit als straf
Voor meer informatie over zakgeld: www.nibud.nl

CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht bij de School-CJG-er van CJG
Breda.
Op jouw school is dit: Natascha Maas e-mail: natascha.maas@cjgbreda.nl/ 06-18477172
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De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten,
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en Vrijwilligers die met kinderen en
jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl
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