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Speelplaats 
Dit weekend starten(als alles volgens planning verloopt) de werkzaamheden aan 

ons schoolplein. We hopen dat het schoolplein maandagochtend goed 

begaanbaar zal zijn en de kinderen via de gebruikelijke ingang naar binnen 

kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, ontvangt u hierover een bericht via 

Klasbord.  

 

Wij wensen iedereen een 
heel gezellige 
pakjesavond… enne… 
lekker uitslapen, want 
morgen zijn we vrij! 
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Kerst 

Sinterklaas verlaat vannacht het land, maar wij zijn al druk bezig met 
onze kerstviering. Zoals u in de memo heeft kunnen lezen, staat onze 
kerstviering dit jaar gepland op donderdagavond 19 december. 

Deze dag zullen de kinderen een uur eerder uit zijn en wel om 14.15 uur. 
In overleg met de Kober kunnen de kinderen, die normaal gesproken 
om 15.15 uur naar de buitenschoolse opvang gaan, eerder terecht en 
wel al om 14.15 uur. 

Aan het einde van de middag wordt uw kind weer op school verwacht. De hapjes kunnen naar 
binnen worden gebracht vanaf 16.45 uur bij de groepen 1/2 en vanaf 17.00 uur bij de groepen 3 t/m 
8. Hierna begint de viering in de klas met het kerstdiner. Tijdens het kerstdiner gaan alle groepen 
om de beurt naar het kerstverhaal kijken dat buiten, dichtbij school opgevoerd wordt door onze 
stagiaires. Zorg er dus voor dat uw kind een warme jas aan heeft. 
We sluiten het kerstdiner in de klas af. U als ouder kunt uw kind in de klas om 18.45 uur weer 
komen ophalen. 

Kerstdiner 

Voor het samenstellen van het kerstdiner vragen wij u om 
hulp. Op de deur of op het raam bij de klas van uw kind vindt 
u een kerstboom met kerstballen. Deze kerstballen zijn leeg. 
Het is de bedoeling dat u of uw kind met pen in de kerstballen 
schrijft wat uw kind meeneemt voor het kerstdiner. Als u 
rekening wilt houden met 5 tot 10 hapjes is dat voldoende. Er 
is in beperkte mate bestek aanwezig op school, zorg er dus 
voor dat er eventueel een opscheplepel of een mes 
meegegeven wordt (voorzien van naam) indien nodig. 
Wilt u er alstublieft rekening mee houden dat de hapjes koud 
en/of lauw gegeten kunnen worden, aangezien wij geen 
warmhoudplaat tot onze beschikking hebben? 
Let op: wij vinden het zonde om overgebleven hapjes weg te gooien en zullen deze dan ook weer 
mee terug geven aan de kinderen.  

Meenemen: Voor het kerstdiner is het prettig als de kinderen op donderdagochtend 19 
december meenemen: 
- Plastic bordje en beker met naam 
- Bestek met naam 
- Een elektrisch waxinelichtje mag meegenomen worden, maar hoeft niet. 
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Samen Beter Lezen 
Maandag 16 december aanstaande gaan we wederom van start met het project "Samen Beter 
Lezen". Dit project is bedoeld voor de groepen 3, 4 en 5.  
Waarom Samen Beter Lezen?  
Samen Beter lezen is een eenvoudige oefenmethode om de technische leesvaardigheid (het 
verklanken van woorden en zinnen) van uw kind te verbeteren. Deze methode is geschikt voor 
zowel de zwakke als de sterke lezers en u hoeft geen leerkracht te zijn! U als ouder(s) zorgt 
(zorgen) voor extra oefenmomenten thuis.   
  
Half januari zijn de Cito toetsen en de AVI leestoetsen, dit project is een goede voorbereiding 
hierop.  
Wat houdt dit project in?  
Het project houdt in dat er minimaal 4 keer per week 15 minuten, samen met een ouder of tutor 
(degene die de leerling helpt bij het lezen) hardop gelezen wordt gedurende een periode van 1 
maand.   
  
Hoe werkt het?  
Het project start op maandag 16 december en we sluiten het af op vrijdag 10 januari om 15.15 uur 
in de eigen groep van uw kind. U (of uw kind) kiest een boek wat uw kind aanspreekt. Dit mag 
een of twee AVI niveaus hoger zijn, dan uw kind leest. Dit kan een boek, informatieboek of een 
prentenboek zijn. Tip voor de oudere kinderen: kies een leuke tekst op www.ralfilezen.nl. Zij 
kunnen een tekst kiezen op interesse/categorie. Een andere website waar teksten op te vinden 
zijn is www.yoleo.nl.  
  
Leestechnieken  
Het is belangrijk om de tekst hardop te lezen met uw kind. Zo 
kunt u uw kind helpen om beter te gaan lezen:  
- voorlezen – u leest de tekst rustig een keer voor en uw kind 
wijst de tekst mee met vinger of kaartje  
- simultaan lezen ('koor lezen') - tegelijkertijd dezelfde tekst 
hardop lezen  
- om de beurt lezen – om de beurt leest u een zin, alinea of 
pagina  
- alleen lezen – uw kind leest hardop voor.  
Tot slot willen we nog benadrukken dat het beter is elke dag 15 
minuten te lezen, dan 1 keer per week een uur.  
  
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande eventueel vragen 
en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  
   

http://www.ralfilezen.nl/
http://www.yoleo.nl/


Memo  
Kbs Kievitsloop nr.08 

----------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2019-2020 
 

Ouderavond Blink 
Zoals u in Memo 5 hebt kunnen lezen, hebben we na een 
zorgvuldig proces gekozen voor de methode Blink. Inmiddels 
zijn we bezig met ons tweede volledige thema, waarvan we 
jullie graag van alles laten zien op de inloop van 13 december. 
Daarnaast willen we jullie van harte uitnodigen voor een 
informatieve ouderavond op donderdag 16 januari. Op deze 
avond willen we u graag e.e.a. vertellen over deze nieuwe 
methode. 

De avond begint om 19.00u en duurt tot 20.30u. 
Voor de organisatie is het fijn te weten op hoeveel ouders we ongeveer kunnen rekenen. Daarom 
willen we u vragen uzelf op te geven via een mailtje aan Michelle.Stroomer@inos.nl 
 
 

Op de kalender 

2 dec 3 dec 4 dec 5 dec 
Sint op school! 
 
Memo 

6 dec 
Vrije dag 
 

 
9 dec 
Meneer 
Dingeman 
jarig 

10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 
Inloop 15.00-
15.30 

 
16 dec 17 dec 18 dec 

 
 

19 dec 
14.15 school 
uit 
17.00 
kerstviering 

20 dec 
12.00u start 
kerstvakantie. 
 
 

23 dec 
 

24 dec 
 

25 dec 
 

26 dec 
 
 
 

27 dec 
 

Kerstvakantie 
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Bericht van de Augustinusparochie 
In de bijlage treft u een bericht van de Augustinusparochie over de Eerste Communie. Dit bericht 

is bedoeld voor de ouders van kinderen in groep 4. 
 


