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Studiedag 31 januari 
Volgende week woensdag, 31 januari zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Op deze dag gaan alle 

leerkrachten aan de slag met het verwerken van de toetsgegevens en het maken van analyses. 

 

Expositie 
De kinderen van groep 1/2B van meneer Popko hebben hard gewerkt aan 

hun kunstwerken. 

Deze kunstwerken worden tijdens een expositie in Het Kraaiennest tijdens 

carnaval tentoon gesteld. Dit zijn er alvast twee… Benieuwd naar de andere 

25? Kom na 1 februari naar Het Kraaiennest. De kinderen hebben iets 

gemaakt waar ze trots op kunnen zijn! 

 

 
 

Afsluiting project “Samen Beter Lezen” 
Samen Beter Lezen is een oefenmethodiek om het lezen te verbeteren, zowel thuis maar ook op school. Voor de 

kerstvakantie zijn we gestart met inventariseren wie er allemaal mee wilde doen. Zowel in groep 3 als in 4 was 

het aantal aanmeldingen overweldigend. Fijn zo veel gemotiveerde leerlingen!  
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We willen met dit project: het leesplezier vergroten, (nog) meer leeskilometers maken en ouders betrekken. 

Afgelopen vrijdag (19 januari) werd dit project afgesloten. Kinderen kregen (bij inlevering van hun logboek) een 

certificaat en een kleinigheidje. Leuk om zoveel betrokken ouders en enthousiaste leerlingen te zien! 

We zijn trots op alle leeskanjers! Vooral blijven lezen en rondom de meivakantie starten we het project weer op. 

Tot die tijd: veel leesplezier! 

 

Nationale Voorleesdagen 2018 

Woensdag 25 januari zijn de Nationale Voorleesdagen 2018 van start gegaan. 

Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen, te bevorderen. Aangezien alle kinderen het leuk vinden 

wanneer ze voorgelezen worden, hebben we besloten met alle groepen in de 

klas een voorleesontbijt gehouden. De Nationale Voorleesdagen zijn van 24 

januari tot en met 5 februari.  

Mochten er enthousiaste vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn die in de klas 

gedurende deze periode willen komen voorlezen? Neem dan contact op met 

de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 



MEMO Kbs Kievitsloop 2017-2018 
                      3 

Voorleeskampioen 
Onze voorleeskampioen Parel Plompen (groep 8) mag onze school 

vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale van de Nationale 

Voorleeswedstrijd in Breda. Er doen dit jaar 18 basisscholen mee aan de 

wedstrijd. Zij neemt deel aan de voorronde op maandag 5 februari in de 

Centrale Bibliotheek van Breda. Zij zal voorlezen uit het boek “Baron 

1898” van Jacques Vriens. Dit is een avontuurlijk verhaal over de 

gelijknamige attractie in de Efteling. 

Wij wensen Parel veel succes! 

Drukte aan de poort 
Al eerder hebben we in de Memo aandacht gevraagd voor het volgende: Bij het naar school brengen zijn er 

ouders die aangeven moeilijk het plein op te kunnen, vanwege ouders die voor de doorgang blijven staan. 

Het eerdere bericht heeft mogelijk al wel tot een verbetering van deze doorgang gezorgd, maar desondanks is 

de hinder nog niet helemaal geweken. 

Het is fijn als iedereen probeert hiermee rekening te houden. Dankjulliewel! 

 

                                               Carnaval!  

Morgen, 26 januari, maken we er een gezellige knutselmiddag van.  
We knutselen samen met een andere groep iets carnavalesks of iets in het thema.  
Wat we maken nemen we mee/doen we aan/zetten we op… zo gaan we op 9 februari in een optocht richting 
het Heksenwiel.  

Op school leren we allemaal het Brakkenbroklied en gaan we met de Snollebollekes van links naar rechts. 
Daarnaast studeren we per klas nog een act is, hiermee gaan we de strijd tegen elkaar aan tijdens het 
carnavalsfeest.  

Op vrijdag 2 februari  zal de verkiezing voor Prins en/of Prinses plaatsvinden, spannend hoor!  
Vrijdag 9 februari beginnen we het echte feest!  
Wat gaan we allemaal doen? | 
8:15-8:30: Verzamelen op het grote plein (ook de kleuters!)  
8:30: Opening door Prins Giegeldonk en onze eigen prins/prinses en gevolg + dansen en zingen met zijn allen. 
9:00: Optocht richting het Kraaiennest          
Daar gaan we lekker hossen en tussendoor voeren we onze acts op. De kleuters zullen hier ook nog wat rustige 
activiteiten doen. Ook doen zij nog een modeshow, dit laatste ook samen met de leerlingen van groep 3.  
11:00: Optocht richting het Hekenwiel           
Hier treedt de winnende act nog een keer op! We zouden het leuk vinden wanneer er veel publiek is om naar ons 
te kijken! (Wanneer we klaar zijn gaan we weer richting school/de klas.)  
12:00: Als we uitgefeest zijn, kunt u uw kind(eren) gewoon weer op school ophalen.  

Wilt u alstublieft rekening houden met de volgende afspraken: 
Wat is niet toegestaan?  (Mochten kinderen dit wel bij zich hebben, dan wordt het in beslag genomen!) - 
Serpetinespray  - Speelgoed, wapens e.d. - Confetti    - Stiften tijdens de optocht 
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