Inloop op maandag 8 oktober
Aanstaande maandag is er weer een inloop, de eerste van dit jaar. Vanaf 15.00u bent u van harte welkom in de
klas(sen) van uw kind(eren) om te komen kijken wat er in de eerste periode van het jaar gedaan is.
Fijn als u erbij kunt zijn!

Kinderraad
De nieuwe kinderraad is gekozen door de klasgenootjes uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze enthousiaste kanjers
staan klaar om hun steentje bij te dragen:
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Ter afsluiting van de kinderboekenweek willen we een kinderboekenmarkt organiseren. Iedereen
heeft wel boeken in de kast staan, die niet meer bij het leesniveau of de belevingswereld van het
kind passen. Het idee is nu om op
Vrijdag 12 oktober vanaf 14:30 uur
Een soort vrijmarkt voor deze boeken te houden.
Dus:
Neem deze middag een kleedje mee en de boeken die verkocht mogen worden.
Zorg voor een portemonneetje met wisselgeld.
Ouders zijn ook van harte welkom, zeker voor de jongere kinderen.
Ga met een duo of trio achter/op het kleedje zitten, zodat je zelf ook rond kunt lopen om een leuk
nieuw boek uit te zoeken.
De prijzen die je mag vragen voor de boeken zijn: €0.50, €1,00, €1,50 en €2,00.
Voorwaarde is wel dat de boeken in redelijke staat moeten zijn.
In de herfstvakantie kan dan heerlijk gelezen worden!
Alle kinderen gaan rond 15:00 uur naar de eigen klas om de dag af te sluiten.
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Afscheid OR-leden
Tijdens de algemene ledenvergadering van de OR op 20 september hebben we afscheid genomen van Daniël,
Jeffrey, Ric, Patrick, Eveline, Evelien, Bianca en Karyn.
Wij willen jullie via deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor jullie tomeloze inzet, bruisende energie en
altijd-klaarstaan voor de OR, maar vooral ook voor de kinderen van Kievitsloop!

In een volgende Memo zullen de nieuwe leden zich aan u voorstellen.

OR-bijdrage
Deze week heeft ieder oudste kind uit het gezin een brief mee gekregen over de vrijwillige ouderbijdrage. Graag
uw aandacht hiervoor. Mocht de brief niet thuis aangekomen zijn, dan treft u deze ook nog in de bijlage.

MEMO Kbs Kievitsloop 2018-2019

3

Bericht van onze CJGer
Op tijd de deur uit
In veel gezinnen is het ’s morgens spitsuur. In korte tijd moet iedereen opstaan, zich wassen en aankleden en
ontbijten. Kinderen hebben vaak aansporing nodig om ervoor te zorgen dat ze op tijd de deur uit zijn. En dat valt
niet altijd mee. Zeker als je als ouder zelf geen ochtendmens bent. Lees verder voor tips om de ochtendspits
goed te doorstaan. https://www.cjgbreda.nl/nieuws/op-tijd-de-deur-uit
CJG Breda Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan
kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit:Gusta Nijssen;
e-mail:gusta.nijssen@cjgbreda.nl

Bericht uit de Augustinusparochie
Eerste Communie 2019
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:
* Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 uur in
de Franciscuskerk in Breda-Noord.
* Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in
Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort
naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een
aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.

Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie en
we zien jullie weer allemaal op dinsdag 23 oktober!
Veel plezier!
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