Memo 9
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Alle goeds voor 2022
Graag wensen wij jullie allemaal een heel gezond, gelukkig en liefdevol 2022 toe. We hopen dat
het voor iedereen veel goeds mag brengen.

De nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen starten 26 januari en duren tot 5
februari. Daarbij hoort ook het voorleesontbijt. De kinderen
mogen in hun pyjama naar school komen op maandag 31 januari.
Ze brengen zelf een ontbijtje mee. Verder mogen de knuffels,
dekentjes en pantoffels ook weer mee.
En er wordt natuurlijk voorgelezen. Voorlezen en voorgelezen
worden is een leuke activiteit. En .... heel goed voor de
taalontwikkeling, het wereldbeeld en de ontwikkeling van de
woordenschat. Dus lekker extra veel voorlezen, veel leesplezier!

Inhoudsopgave
Blz. 1 De nationale
voorleesdagen, flyer JGZ
Blz. 2 Kinderraad
Blz. 2 Specialist MHB
Blz. 3 Afsluiting project
“Samen beter lezen”

Agenda
24 jan. Juf Suzanne jarig
26 jan. – 5 feb. Nationale
voorleesdagen
31 jan. Voorleesontbijt
3 feb. Memo 10

Flyer van de JGZ
In de bijlage treft u een flyer van de JGZ (Jeugd Gezondheidszorg) West-Brabant aan.
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Memo 9
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Kinderraad
Ook dit schooljaar is er weer een kinderraad. De
derde bijeenkomst van dit schooljaar stond in het
teken van hoe het met de kinderen gaat. Daarnaast
is één van de speerpunten van het nieuwe
koersplan 2022-2026 vergroening van het
schoolplein. We zijn naar buiten geweest, hebben
de jaarlijkse kinderraad foto gemaakt en daarnaast
in beeld gebracht welke zaken de kinderen graag
zien veranderen in de toekomst voor onze school.
Te denken valt aan: extra bomen, moestuintjes, meer planten en bloemen, een samenwerking met
de volkstuintjes en met de gemeente Breda. De kinderraad neemt hier de speerpunten van het
koersplan 2022-2026 in mee.

Specialist Meer- en hoogbegaafd
TROTS! Kbs Kievitsloop mag zich vanaf vandaag
Specialist meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs
noemen.
Het bordje hangt nu aan de gevel naast de
hoofdingang. Dit wordt voor alle kinderen van de
school beloond met mooie spellen van Dé
Spellenwinkel.
Alle klassen krijgen zes mooie spellen waarmee de
executieve functies geoefend worden en
natuurlijk samen spelen en weken. Voor de
Plusklas zijn er natuurlijk ook mooie spellen.
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----------------------------------------------Afsluiting project “Samen beter lezen”
Vrijdag 14 januari jl. was de afsluiting van het project “Samen beter lezen”. Wauw wat hebben er
weer veel kinderen meegedaan. We zijn dan ook supertrots op deze leeskanjers, goed gedaan!
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 een certificaat en een kleinigheidje
uitgereikt.
Zie hieronder de blije leeskanjers vanuit de groepen 3, 4 en 5.

Groep 3
Groep 4

Groep 5

Memo 10
De volgende Memo ontvangt u op donderdag 3 februari.
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