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Kerst op Kievitsloop 
De Sint is net vertrokken en de volgende drukke tijd staat alweer voor de deur: Kerst. 
Het zal dit jaar anders zijn dan andere jaren, maar we gaan er toch iets feestelijks van maken met 
elkaar. 

 
De gemeente heeft de inwoners van Breda opgeroepen om met de 
actie “Winterlicht” iets te doen voor de medemens.  
Wij als Kievitsloop willen hier ook graag onze bijdrage aan leveren en 
doen dit op de volgende manieren: 
 

 
• Inzamelactie voor de Voedselbank: De Voedselbank zet zich in voor 

mensen en gezinnen die het niet breed hebben en geven per week 
een aanvulling op de dagelijkse boodschappen. In deze tijd extra 
bijzonder om je medemens te kunnen helpen. Wij willen daarom in de 
periode tussen nu en de kerstvakantie lang houdbare 
producten inzamelen. De Voedselbank heeft gevraagd of zij dit in de 
maand januari op kunnen komen halen, dus het liefst geen 
kerstproducten meer. 
In de klas zal er aandacht worden besteed aan het werk van de 
Voedselbank. Wij hopen een mooie verzameling van houdbare 
producten te kunnen overhandigen in januari. Helpt u mee?  

• Groep 7 ging voorgaande jaren op bezoek in het 
bejaardencentrum op Heksenwiel. Helaas is dit in deze tijd niet 
mogelijk, maar we willen deze ouderen wel graag een hart 
onder de riem steken. Groep 7 zal dit jaar daarom kerstkaarten 
gaan maken en deze posten in de brievenbussen van de 
ouderen die in het bejaardencentrum wonen.  
 

 
Op vrijdag 11 december 2020 is het “foute kersttruiendag”. 
Wij willen dit niet zomaar voorbij laten gaan en zouden het leuk vinden 
wanneer de kinderen die in het bezit zijn van een foute kersttrui, deze 
op bovenstaande dag aan te trekken. Dit is geen verplichting. Je hoeft 
er niet speciaal een trui voor aan te schaffen. 
 
 

De kerstviering van dit jaar zal een ander tintje hebben dan voorgaande jaren. We 
hebben geen diner in de avond, maar we hebben dit jaar gekozen voor een kerstontbijt 
op vrijdagochtend 18 december 2020. Dit ontbijt vindt plaats tijdens de reguliere schooltijd.  
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Natuurlijk is de klas dan helemaal in kerstsfeer, dus hoe leuk is het wanneer de kinderen ook 
feestelijk gekleed naar school komen! 
Alles wordt corona-proof verzorgd door de OR.  
We willen vragen of u uw kind de volgende dingen mee zou willen geven in een plastic tas 
voorzien van een duidelijke naam: bord, vork, mes, lepeltje en beker.  
 
De kinderen zijn in de middag vrij en kunnen dan lekker gaan genieten van de kerstvakantie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste spullen voor de Voedselbank zijn al binnen! 

 

 

Veranderingen in de personeelsbezetting 
Zoals u eerder in de Memo heeft kunnen lezen, is Henriëtte bezig 
aan haar laatste dagen op Kievitsloop. Volgende week nemen wij 
afscheid van haar, omdat zij in de Achterhoek gaat wonen bij haar 
vriend en daar ook aan het werk gaat op Het Sterrenpalet. 
Op deze plaats willen wij Henriëtte ontzettend bedanken voor 
haar bijdrage aan onze school en haar heel veel plezier toewensen 
in de Achterhoek. 
 
Het vertrek van Henriëtte betekent ook een verandering in de 
personele bezetting. Henriëtte werkte op maandag en woensdag 
in de ondersteuning en op dinsdag in groep 1-2B. De woensdag 
was ter vervanging van Carola, die na de kerstvakantie zelf weer 
terug is op school na haar zwangerschapsverlof. 
De werkzaamheden van maandag en dinsdag worden 
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overgenomen door Anniek. Anniek voerde deze werkzaamheden vorig schooljaar ook uit en is 
derhalve vertrouwd met de taken en de groep. Op dit moment werkt Anniek op maandag en 
dinsdag in groep 5 naast Renee. 
Renee zal na de kerstvakantie groep 5 volledig voor haar rekening nemen. 
We vertrouwen hiermee een passende oplossing te hebben gerealiseerd. 
 

Sinterklaasviering 
Dit jaar verliep de viering van Sinterklaas een beetje anders dan 

anders. Dit keer geen centrale ontvangst op het schoolplein, 

maar een defilé aan het begin van de ochtend. Alle groepen 

kwamen om de beurt langs Sinterklaas en zijn twee Pieten 

gelopen die in de aula in hun chillroom zaten. 

Om 9 uur mochten de kleuters en de peuters Sint bezoeken en 

om half 11 de groepen 3 en 4. 

In de groepen 5 tot en met 8 stond de ochtend in het teken van 

de surprises die zij voor elkaar gemaakt hadden. 

Rond kwart voor 12 zijn alle klassen wederom langs Sint 

gekomen om hem weer uit te zwaaien. 

In de middag is er in veel klassen Bingo gespeeld en hebben alle 

groepen er nog een gezellige middag van gemaakt. 

 

  

 

  

 

 

De kleuterklassen zijn in de ochtend van de sinterklaasviering 

begonnen met het zingen en oefenen van het liedje voor het 

optreden. Om 9.00 uur werden de kleuterklassen opgehaald 

door de ouderraad om het sinterklaasfeest te starten. De Sint 

en zijn Pieten zaten klaar in onze chillroom om de kinderen te 

ontvangen. Na de ontvangst vertelde de Sint wat er in zijn 

grote boek stond over de kinderen, juf Patricia en meneer 

Popko. Vervolgens mochten de klassen hun optreden voor de 
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Sint en zijn Pieten uitvoeren. Iedereen deed erg 

enthousiast mee!!! Aan het einde van ons bezoek 

kregen alle klassen en zak vol cadeaus mee. In de 

middag hebben we samen met de Sint bingo 

gespeeld. En raad eens…. alle kinderen hadden 

BINGO!!!  Dit werd met een mooie prijs beloond. We 

hebben een super gezellige sinterklaasviering gehad! 

Geschreven door: Hajar, Iris en Sanae (stagiaires) 

 

Samen Beter Lezen 
Maandag 14 december aanstaande gaan we van start met het project 
"Samen Beter Lezen". Dit project is bedoeld voor de groepen 3, 4 en 
5 en wordt later dit schooljaar, rondom de meivakantie, herhaald. Op 
woensdag 2 december heeft u al een mail ontvangen over dit project. 
  
Waarom Samen Beter Lezen?  
Voor alle kinderen geldt hoe meer ‘leeskilometers’ er gemaakt 
worden, hoe vloeiender en vlotter uw kind gaat lezen. Wanneer er 
bijvoorbeeld gedurende de kerstvakantie twee weken niet wordt 
gelezen, kan een kind in AVI-niveau terugzakken. Vandaar dat wij als 
school dit project organiseren. Oefening baart immers kunst.  
Samen Beter Lezen is een eenvoudige oefenmethode om de 
technische leesvaardigheid (het verklanken van woorden en zinnen) 

van uw kind te verbeteren en op niveau te houden. 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 één 
maand.  
  
Hoe werkt het?  
U (of nog beter uw kind) kiest een boek dat aanspreekt. Dit mag één of twee AVI-niveaus hoger 
zijn dan het niveau wat uw kind op de laatste toets heeft behaald. Dit kan een leesboek, 
informatieboek of een prentenboek zijn.   
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Kinderen die momenteel in groep 3 zitten kunnen over het algemeen het beste boekjes lezen 
op het niveau van AVI-start of AVI-M3.  
In de mail van 2 december zit ook een logboek-kaart. Deze kaart vult u samen met uw kind steeds 
in als jullie hebben gelezen. 
Het project start op maandag 14 december en we sluiten het af op vrijdag  
8 januari om 15.15 uur in de eigen groep. Normaal gesproken mag u als ouder hierbij aanwezig zijn. 
In verband met het Corona-virus en de geldende maatregelen omtrent dit virus is dat deze 
keer helaas niet mogelijk. Bij de afsluiting nemen de kinderen de logboek-kaart weer mee naar 
school, zodat de leerkracht kan zien of er genoeg gelezen is.   
  
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 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. U doet toch zeker ook mee?  
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Winterchills gemeente Breda 
De kerstvakantie staat weer voor de deur! In de bijlage vindt u informatie over het project 

Winterchills van de gemeente Breda. Zij hebben allerlei leuke activiteiten bedacht voor de 

kinderen. 

 

 

 

Kerstgroet 

 

Over een week begint de kerstvakantie. We hopen van harte dat deze 
periode voor iedereen een gezellige tijd mag zijn. Hoewel we ons fysiek niet 
met zoveel mensen kunnen omringen als we mogelijk zouden willen, wensen 
we iedereen toe dat jullie de verbinding met jullie dierbaren mogen ervaren. 
We wensen iedereen heel gezellige kerstdagen toe en een mooie jaarwisseling.  
Rust lekker uit, geniet van elkaar en blijf gezond. 
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Op de kalender 

7 dec 8 dec 9 dec 
 
Meneer 
Dingeman jarig 

10 dec 
 
Memo 

11 dec 
 
13-12 Juf Nora 
jarig 
 

14 dec 
Start Samen 
Beter Lezen 
gr.3-4-5 

15 dec 16 dec 17 dec 
 

18 dec 
kerstontbijt 
middag vrij! 

21 dec 22 dec 23 dec 24 dec 
 

25 dec 
 

28 dec 
 

29 dec 30 dec 31 dec 
 

1 jan 

4 jan 5 jan 6 jan 7 jan 
 
Memo 

8 jan 
Afsluiten 
Samen Beter 
Lezen gr.3-4-5 

 

kerstvakantie 

kerstvakantie 


