Oudergesprekken
Volgende week staan de oudergesprekken gepland op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november.
Vandaag krijgen alle kinderen het strookje mee naar huis met daarop de geplande tijd voor uw gesprek(ken).
Tijdens de oudergesprekken staat vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) centraal.

Herfst!
De kleuters zijn 24 okt naar het Mastbos geweest om daar van alles over herfst te zoeken. Eerst 25 kabouters
zoeken met allemaal leuke opdrachten. Wat was het leerzaam en gezellig. Maar we hadden er nooit kunnen
komen zonder al die mama's met hun auto's. Dank jullie wel namens alle kleuters!
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Ben jij goed zichtbaar in het verkeer?
Nu de zomer echt afscheid lijkt te gaan nemen en de dagen weer wat donkerder
kleuren, willen we graag jullie aandacht vragen voor zichtbaarheid in het verkeer.
Daarom hebben we op het schoolplein bij de ingangen de teksten gespoten: Zet je
licht aan!
Wellicht een goed moment om samen met uw kind de fietsverlichting even te
controleren.

Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag voor de herfstvakantie, 12 oktober j.l., hebben we als school
de Kinderboekenweek afgesloten met een heuse boekenmarkt.
Leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 hebben, op een kleedje in
de zon, op het kleuterplein hun oude boeken verkocht. Niet alleen
kinderen waren geïnteresseerd in de verkoopwaar. Ook ouders en
leerkrachten hebben gretig boeken afgenomen. Tevens had een
aantal echte ondernemers onder de kinderen speciale acties bedacht.
Zo was er een actie: 3 boeken halen, 2 betalen en kreeg je bij een
handelaar een gratis boekenlegger bij aankoop van een boek. Wat
een succes!

De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor de groepen 7 en 8. Wij als
team van Kbs Kievitsloop hebben deze wedstrijd gekoppeld aan de Kinderboekenweek. Voorafgaand aan deze
wedstrijd zijn er in de groepen voorrondes gehouden. Hier zijn per groep twee winnaars uitgekomen. Voor groep
7 zijn dit Thomas en Sylvana en voor groep 8 zijn dit Damian en Jelle.
Deze vier kandidaten hebben donderdagmiddag 11 oktober gestreden om de
titel schoolkampioen op het gebied van voorlezen. Onze schoolkampioen is
geworden: Sylvana. Van harte gefeliciteerd!
Sylvana is hiermee ook aangemeld voor de vervolgrondes. Zij zal in
februari/maart onze school lokaal en/of regionaal gaan vertegenwoordigen in de
bibliotheek. Voor de regionale winnaars volgt de finale in april.
Wij wensen Sylvana veel succes met haar voorbereiding!
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Actie kinderen groep 6 Kbs Kievitsloop!
Wij, de kinderen van groep 6, ruimen elke woensdagmiddag afval op, omdat wij een goede en schone wereld
willen hebben.
Wij zouden willen dat meer mensen aandacht geven aan afval opruimen en afval in de prullenbak stoppen.
Zet geen afval op de prullenbakken, want dan kan het nog steeds op de grond terecht komen!
De gemeente vindt het geweldig wat wij doen.
En daarom kwamen er woensdag 2 wethouders (mevrouw Greetje Bos, wethouder van Leefbaarheid,
Wijkveiligheid, Financiën en Energie, de heer Daan Quaars, wethouder van Bouwen en Wonen, Evenementen en
Sport) en twee medewerkers van de vuilnisophaaldienst naar het stenen pleintje.
Hieronder zie je hoe je het moet doen.
Zo moet het niet

Zo moet het wel

Wij hebben grijpers, handschoenen, vuilniszakken, zakhouders en hesjes van de gemeente gekregen.
Gemaakt door: Lotte, Meike, Daan, Lindsey en Thijs
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