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Kerst op school 

Deze ochtend gaan wij met alle kinderen naar de Lucaskerk. Daar wonen we met elkaar een dienst bij die geleid 

wordt door Pater Richard en pastoraal medewerkster Annie Aarts. We luisteren naar het kerstverhaal, zingen 

samen liedjes welke begeleid worden op het orgel en spreken kerstwensen uit. 

Vanmiddag zijn alle kinderen om 14.15u uit. 

Vanavond hebben we met elkaar een kerstdiner. 

U kunt de hapjes vanaf 16.45u naar binnen brengen in de klas van uw kind(eren). Om 17.00u wordt iedereen op 

het grote plein verwacht en zullen we eerst onder begeleiding van juf Ciska kerstliedjes zingen. Aansluitend 

hebben de kinderen in hun eigen groep een kerstdiner. 

Om 18.30u is het diner afgelopen. 

Vrijdag gaan we alleen in de ochtend naar school. Om 12.00u begint de kerstvakantie. 
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Filmavond op school 

Kbs Kievitsloop presenteert: 

Kievitsloopfilmnight 

 
Wanneer: vrijdag 08 februari 2019 
Hoe laat? 

Aanvang: 17.30 uur 

Einde: 19.45 uur 

Voor wie? 

Alle Kievitsloop kinderen 

Er zullen 3 verschillende films gedraaid worden: groep 1/2 - groep 3/4/5 – 
groep 6/7/8 (bij alle films is toezicht)  

Kosten: 4.00 euro inclusief eten en drinken. 
 
kaartjes kopen kan op dinsdag 22 januari 15.15 uur en 
vrijdag 25 januari 15.15 uur in de teamkamer tot 16.30 
uur. 
 
Kaartverkoop uitsluitend op deze twee data’s, 
Op de dag zelf kunnen geen kaartjes aan de deur verkocht 

worden 
 

Hopelijk tot dan en op naar een gezellige filmavond! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=D0NadpbzAvDANM&tbnid=tCS_ztAwOE_ilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hemelsdaele.be/Berichten.aspx?BerichtID%3D256&ei=X0HlUpDzDLCQ0QXC14HAAw&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNE4Lfjino3nEarCS_RUK0M-v35L1A&ust=1390842416724576
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pb3yg61bT6i0zM&tbnid=nc5eiMpU02XbdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gkdoornspijk.nl/joomla/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D287:uitje-zondagsschool-en-zza%26catid%3D43:school%26Itemid%3D185&ei=4UHlUuTOHYXz0gWs84D4Dw&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNF8xj6DvxRdF9o-czwM_c6MsMAD4g&ust=1390842673866741
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Project Samen Beter Lezen  

Als ouder van een leerling in de groepen 3 t/m 7 heeft u een 

bericht ontvangen over het project ‘Samen Beter Lezen’. Fijn dat 

er zoveel mensen zijn die hieraan mee willen doen! We zetten het 

nog even op een rijtje: Voor beginnende lezers, uit groep 3, 4 en 

een aantal leerlingen van groep 5 houdt het in, dat u samen met 

uw kind hardop leest, gedurende 4 weken minimaal 4 keer per 

week 15 minuten. Voor kinderen die al stillezen kan hetzelfde 

gehanteerd worden, maar natuurlijk niet hardop. U leest op die 

momenten in een eigen boek, naast uw kind. Na het lezen kunnen 

leeservaringen uitgewisseld worden. Mogelijke vragen hierbij zijn:  Zitten er moeilijke woorden in? Wat vind je 

bijzonder aan het verhaal? Waren er stukken die je saai vindt en kun je die benoemen? Zit er iets in wat volgens 

jou niet klopt? Zou jij de hoofdpersoon willen zijn? Herken je iets uit een ander boek en weet je nog welke dat 

was?  Tijdens het lezen houdt u samen met uw kind een logboek bij.  

Hoe, wat en wanneer? 1. U schrijft zich samen met uw kind in d.m.v. het deelnemersformulier en uw kind levert 

dit vóór de kerstvakantie in op school. 2. Het logboek kunt u printen vanuit de gestuurde bijlage, maar u kunt het 

ook bijhouden in een schriftje. 3. De periode loopt van maandag 17 december t/m woensdag 9 januari. Het 

logboek nemen de kinderen uiterlijk woensdag 9 januari 2019 mee terug naar school.  4. De feestelijke afsluiting 

is op vrijdag 11 januari 2018 om 15.15 uur, in de eigen klas.  Alle deelnemers ontvangen dan een certificaat en een 

aardigheidje.  

Modeshow Zichtbaarheid in het verkeer 

In het donker en bij slecht weer moet je goed zichtbaar zijn in het verkeer! Automobilisten moeten immers 

voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien, anders staan ze niet op tijd stil als het nodig is en kunnen er 

ongelukken gebeuren.  

Om het belang van zichtbaarheid in het verkeer bij de leerlingen te stimuleren, organiseerden we vorige week 

woensdag 12 december een heuse modeshow voor de groepen 1 tot en met 4. Dit was een groot succes. 

Complimenten aan iedereen: wat zagen jullie er mooi en zichtbaar uit! 

De jury heeft uit iedere groep een prijswinnaar gekozen: Koen (groep 1/2A), Caitlyn (groep 1/2B), Robin (groep 3) en 

Indy (groep 4). Van harte gefeliciteerd! 
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Voor iedereen heel fijne dagen gewenst en een 

heerlijke, ontspannen vakantie! We zien jullie 

graag weer allemaal op maandag 7 januari 2019. 


