Memo 11
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Kanjerafspraken
Regelmatig houden wij alle regels en afspraken
weer eens tegen het licht. Moeten er zaken
aangepast worden, is er sprake van
voortschrijdend inzicht of zijn er nieuwe
situaties ontstaan. Nu waren de afspraken voor
de kinderen aan de beurt. Onze regels en afspraken zijn gebaseerd op de
principes van Kanjer en dat blijft zo.
•
We vertrouwen elkaar,
•
We helpen elkaar,
•
We werken samen en niemand speelt de baas,
•
We maken plezier en niemand lacht uit,
•
Iedereen doet mee en niemand doet zielig.

Inhoudsopgave
Blz. 1 Kanjerafspraken
Blz. 2 Versoepelingen van
de maatregelen
Blz. 2 Letterfeest in groep 3
Blz. 3 Masked reader
Blz. 4 Carnaval op school
Blz. 4 Lezen is top

We willen graag de afspraken en regels omtrent het schoolplein nog even
onder de aandacht brengen.
• Tussen 8.15 en 8.30 uur en tussen 13.00 en 13.15 uur kan er niet
Agenda
met spelmateriaal gespeeld worden. Dus geen ballen,
20 feb. Meneer Arnoul
springtouwen, stepjes o.i.d. Dit kan onveilige situaties
jarig
veroorzaken op het drukke plein.
22 feb. MR vergadering
• Als de zoemer gaat, ga je in de rij staan op de afgesproken plek.
Je gaat samen met de leerkracht naar binnen.
25 feb. Carnavalsviering
• Voor schooltijd kom je bij aankomst naar het plein; je blijft in het
25 feb. Leerlingen
zicht van de leerkrachten.
’s middags vrij, start
• In de pauze mag je met foamballen en spelmateriaal spelen.
voorjaarsvakantie
• Op het NAC veldje naast de school mag er wel met harde ballen
28 feb. – 4 maart voorgespeeld worden.
jaarsvakantie
• Tijdens de pauzes blijf je op het plein in het zicht van de
leerkrachten.
10 mrt. Memo 12
• Je mag in de struiken op het schoolplein spelen.
• Als je even naar binnen wilt, vraag je eerst toestemming aan een
leerkracht.
• Afval gooi je in de afvalbak.
• Tijdens het buitenspelen zorgt de leerkracht ervoor dat het hek dicht is.
Ook het gebruik mobiele telefoons/smartwatch/multimediale apparatuur op school verdient onze
aandacht. Dit zijn onze afspraken en regels:
• Tijdens de schooluren blijft je mobieltje/smartwatch in principe in de jas of tas tenzij ze
worden ingezet voor educatieve doeleinden door de leerkracht. Laat ze echter zoveel
mogelijk thuis.
• Bij eventuele noodgevallen moet je aan de leerkracht om toestemming vragen om
je mobieltje te gebruiken.
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Indien een mobieltje/smartwatch/multimediale app. toch in het gebouw of op het plein
gebruikt wordt door jou, dan wordt het mobieltje/smartwatch/multimediale app. in beslag
genomen en kun je het na de les op komen halen bij de leerkracht.
• Raakt je mobieltje/smartwatch/multimediale app. kwijt of gaat het kapot, dan ben je zelf
verantwoordelijk. Eventuele kosten zijn dan ook voor jou.
We realiseren ons dat het voor de jeugd erg aantrekkelijk is om allerlei devices te hebben en te
gebruiken maar we vinden als team dat deze nog niet in de klas van een basisschool horen. We
rekenen op uw medewerking.

Versoepelingen in de maatregelen
Dinsdag 15 februari heeft de overheid een heel pakket van maatregelen in de wacht gezet en
bijgesteld. U ontvangt spoedig een informatieve brief wat dit voor u, uw kind en onze school
betekent. Zoals gewoonlijk ontvang u een schrijven vanuit INOS stichting katholiek onderwijs Breda.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie start vrijdagmiddag 25 februari om 12.00 uur, de kinderen zijn dan ’s middags
vrij. Op maandag 7 maart gaan we er weer tegenaan. Ik wens iedereen een bijzonder fijne vakantie
toe. Hoop dat iedereen gezond blijft maar zeker ook dat we weer terug kunnen keren naar een
“normaal leven”.

Letterfeest in groep 3
Afgelopen vrijdag was het een groot feest in groep 3: het letterfeest. De kinderen hebben de laatste
maanden hard gewerkt en kennen nu alle letters. Dat moest natuurlijk gevierd worden. In feestelijke
kleding kwamen de kinderen naar school. We hadden deze middag een echte “alfapet” en een letter
T-shirt gemaakt. Ook de letterbingo mocht hierbij niet ontbreken.
Als klap op de vuurpijl had meneer Raymond post gehad en kregen de
kinderen een letterdiploma! Wij zijn heel trots op de kanjers van groep 3.
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Van 26 januari tot 5 februari waren de nationale voorleesdagen. Naast
het voorleesontbijt en verschillende voorleesmomenten hebben de
leerlingen meegedaan aan "the Masked reader". Dit komt natuurlijk van
het populaire televisieprogramma "The Masked singer". Leerkrachten
hebben zich verkleed en zo een stuk uit een boek voorgelezen. Hier zijn
filmpjes van gemaakt. De kinderen hebben deze fragmenten tijdens de
voorleesdagen in de klas bekeken. Wie zit er in dit pak? Wie leest dit
verhaal voor?
De kinderen waren erg enthousiast. Sommige leerkrachten werden
meteen geraden maar zeker niet allemaal! Afgelopen vrijdag waren de
onthullingen en kwamen we erachter wie er verstopt zaten in de pakken.
We hopen dat de leerlingen het leuk hebben gevonden. De leerkrachten
hebben in ieder geval veel plezier beleefd met het maken van de
filmpjes!

Carnaval op Kievitsloop
Volgende week vrijdag (25 februari 2022) is het zover: carnaval op Kievitsloop. We gaan er natuurlijk
een mooi feestje van maken. De kinderen mogen deze vrijdagochtend verkleed naar school komen.
Wel willen we jullie vragen alle “nepwapens” en andere aanstootgevende dingen thuis te laten.
De kinderen genieten van een playbackshow, hossen met elkaar, maken kunst in het kader van “das
ginne kunst” en genieten van veel vrolijkheid en plezier. De ouderraad zorgt voor een kleine traktatie
op deze dag, maar de kinderen mogen wel gewoon hun fruit en drinken meenemen naar school.
Vrijdagmiddag 25 februari 2022 mogen de kinderen
lekker uitrusten van deze gezellige ochtend en is de
vakantie begonnen. In de middag hoeven de
kinderen dus niet naar school!
Omdat wij ook graag van onze vakantie willen gaan
genieten, vragen wij om de kinderen geen confetti
of serpentine (gewoon van papier, maar zeker
GEEN spuitbus) mee te geven naar school. Dit geeft
alleen maar rommel.
We gaan er met zijn alle veel leut aan beleven!
Alaaf!
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Zoals bekend is KBS Kievitsloop een LIST-school. LIST
staat voor Lezen IS Top.
Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Kinderen die
plezier hebben in lezen, leren
meer. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om
leeskilometers te maken.
Op onze school is al vele jaren een goed uitgeruste bibliotheek aanwezig
die wordt gerund door een aantal enthousiaste ouders. Voor elke groep zijn er
in ruime mate boeken aanwezig: (AVI)leesboeken voor de leerlingen, Engelse
boeken, informatieve boeken en boeken over thema’s.
Met de nieuwe NPO gelden zijn er in de afgelopen Kerstvakantie vele nieuwe boeken
aangeschaft. Met deze nieuwe boeken is een groot deel van het aanbod vernieuwd
en up to date gemaakt. Onze biebouders hebben dit verwerkt in de systemen en de
kasten opnieuw ingedeeld.

De kinderen van groep 4 t/m 8 brengen dagelijks een bezoekje aan onze bibliotheek
en zij nemen hun boek(en) dan mee naar de klas.
De schoolbibliotheek is veel meer dan een collectie boeken. Vooral de aandacht
van de enthousiaste club ouders die helpen met het uitzoeken van boeken,
het uitlenen van boeken en het zorgen voor goed geordende boekenkasten is
onmisbaar.

4

Memo Kbs Kievitsloop 2021-2022

Memo 11
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Collega’s gezocht
Wij zijn altijd opzoek naar (groot)ouders die het ook leuk vinden om de kinderen te
helpen in de bibliotheek en graag één moment in de week (of om de week) het team
willen komen versterken. U kunt juf Carola hiervoor aanspreken of haar een
e-mail sturen: carola.debruijn@inosweb.nl
We zien u graag in de bieb ☺
Saskia, Danielle, Angelique, Frida, Saskia,
Ellen, Asia, Saskia, Moniek, Inge en Martine
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