Nationale Voorleesdagen!
Woensdag 23 januari ging de campagne van De Nationale Voorleesdagen weer van start. Deze landelijke
campagne duurt van 23 januari tot en met 2 februari. Officieel zijn de Voorleesdagen bedoeld om het voorlezen
aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Wij, als LIST-school zijnde, gaan hier uiteraard
school-breed mee aan de slag, want Lezen Is Top voor alle leerlingen!
Vandaag, 24 januari mochten alle kinderen in pyjama naar school komen. Er mochten pantoffels aan, knuffels en
eventueel een dekentje mee.
We hebben heerlijk genoten van een voorleesontbijt, waarvoor de kinderen hun eigen ontbijttrommel
meenamen met een lekkere boterham en wat te drinken. Tijdens het ontbijt werd er voorgelezen en gingen we
ook zelf lezen. In een aantal groepen werd er zelfs voorgelezen door ouders en grootouders. Wat een
betrokkenheid, fijn!
Voorlezen zorgt niet alleen voor een mooi ouder-kind moment, maar is heel goed voor de taalontwikkeling en de
woordenschat van uw kind. Wij besteden er tijdens de Nationale Voorleesdagen extra aandacht aan. Doet u dit
thuis ook?

Landelijke stakingsdag onderwijs op 15
maart a.s.
U heeft mogelijk in het nieuws al vernomen dat er een nieuwe stakingsactie op
handen is. De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met
vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op vrijdag 15 maart een nationale
staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende

MEMO Kbs Kievitsloop 2018-2019

1

actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.
Ook onze stichting INOS blijft het maatschappelijk belang van voldoende gekwalificeerde leraren ondersteunen
en elke medewerker wordt de gelegenheid gegeven om gebruik te maken van zijn of haar stakingsrecht.
Het bestuur heeft besloten om de scholen tijdens de stakingsdag op 15 maart niet op voorhand te sluiten. Op dit
moment wordt de stakingsbereidheid geïnventariseerd en alleen het bestuur kan besluiten tot het sluiten van
een school.
Omdat de stakingsbereidheid hoog is, willen we u op dit moment alvast informeren, zodat u tijdig iets kunt
organiseren voor eventuele opvang. Kober zal in geval van sluiting van Kbs Kievitsloop open zijn voor opvang.
Op de site van Kober is ook informatie te vinden over hun beleid bij staking. De kosten van de opvang komen
voor rekening van ouders.

Afsluiting Project Samen Beter Lezen
Vrijdag 11 januari was de afsluiting van het project “Samen Beter Lezen”. Deze periode deden niet alleen de
groepen 3 en 4 mee, maar ook de groepen 5 en 6. Wat zijn wij als school blij met zoveel leeskanjers!
Gedurende een periode van 4 weken hebben de kinderen samen met één of beide ouders thuis gelezen. Ook
werd er een logboek bijgehouden met het aantal gelezen bladzijden en hoe het is gegaan. Tegen inlevering van
het logboek kregen de kinderen vrijdag 11 januari een certificaat uitgereikt. Tevens kregen de kinderen een
kleinigheidje om ze te belonen.
Goed gedaan allemaal!

Inloop
Op woensdag 6 februari is er wederom een inloop. Komt u ook gezellig langs om te kijken naar wat uw kind in de
klas zoal gedaan heeft? Vanaf 11.45u staat de deur open (tot 12.15u). Graag tot dan!
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Bericht van CJG
Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je kind
spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij als ouder geeft.
Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden aan te leren. CJG Breda
biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en speelse manier met deze
vaardigheden kunnen oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het soms lastig vinden om
samen te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens vergeten naar de mening van een ander te
luisteren. De workshops bestaan uit twee bijeenkomsten. De tweede bijeenkomst van deze workshop is op 13
februari.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te
geven, ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden geplaagd. De tweede bijeenkomst is een week
later op 20 maart.
Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun boosheid, frustratie of
irritatie en deze op een andere manier te uiten. De tweede bijeenkomst is op 3 april.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van gevoelens. Te
begrijpen waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen maken hier kennis met
verschillende emoties. We oefenen op en speelse manier om de eigen gevoelens en die van een ander te
herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een coach van CJG Breda. De
genoemde data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na
aanmelding bekend gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Meer informatie over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook
aanmelden. Wil je graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem
dan gerust even contact op met de school-CJG-er.Op jouw school is dit: Gusta Nijssen email: gusta.nijssen@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar
info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

Cultuurintro Breda ‘Ontdek je talent’
In samenwerking met De Nieuwe Veste, Breda Actief, Sjors
Creatief en Jeugd Fonds Cultuur worden er tal van culturele
activiteiten aangeboden aan de jeugd van Breda. CultuurIntro
Breda heeft al deze activiteiten bij elkaar gezet op een
handige overzicht. Vanaf 23 januari 15:00 uur kan elk kind zich
inschrijven op de website van Cultuurintro Breda. Kinderen
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kunnen zich, vaak gratis, inschrijven voor kennismakingsactiviteiten om hun talent te ontdekken, zonder direct
lid te worden. In onze groepen is hier al aandacht aan besteed en hebben de kinderen hier een introductie
filmpje van bekeken.
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 hebben bovendien een kleurrijk boekje mee naar huis gekregen met alle
informatie en activiteiten en mogen zich inschrijven voor zoveel activiteiten als ze willen. Ze mogen het
boekje ook houden! Inschrijven gaat via de website: http://www.cultuurintrobreda.nl en klik daar op ‘inschrijven’.
Populaire activiteiten kunnen snel vol zitten. Dus schrijf zo snel mogelijk in vanaf 23 januari 15:00 uur!

Berichten van 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.
Let op! U kunt uw kind nog aanmelden tot 1-2-2019!

Vormsel 2019
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel
ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni
2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is
om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de
gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen
en te verbreden.
Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in
een klooster, en een drietal andere activiteiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of
wat houdt het voor mij als ouder in? Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een
Startzondag op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur
staat de koffie klaar)
Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar
emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari
2018. U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.
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