Memo 16
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Koningsspelen 2022
Wat een sportieve dag met de koningsspelen op 22 april jongstleden.
Ouders en kleuters hebben genoten van de leuke spellen in
samenwerking met Breda actief.
Ieder jaar weer een succes! Samenspelen en samenwerken en heel veel
plezier!

MR vergadering
Dinsdag 12 april heeft de MR weer vergaderd. Besproken zijn onder
andere de CITO cijfers van de afgelopen 2,5 jaar en de trends die daarin
zichtbaar zijn. Conclusie naar aanleiding van de laatste cijfers is dat de
schoolambitie is gehaald. Reden dus om trots te zijn! Ook hebben we
kort stilgestaan bij de bijeenkomst over het koersplan op 30 maart. Deze
hebben we als zeer positief en nuttig ervaren. De verschillende ‘wordclouds’ met de uitkomst van de brainstorm sessies hangen in de
lerarenkamer. De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 31 mei
(i.p.v. 24 mei).
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Agenda
25 mei Juf Patricia jarig
26 en 27 mei Hemelvaart,
alle kinderen zijn vrij
In de week van 30 mei t/m
3 juni maken de leerlingen
van groep 7 de Cito
Entreetoets.
31 mei MR vergadering
3 juni inloop om 15.00 uur
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----------------------------------------------Geluk en welbevinden
Relax-momentje in een tentje! N.a.v. onze studiedag hebben
we vanaf deze week voor kinderen, die net iets te veel
(negatieve) prikkels hebben, een plekje gecreëerd om even
tot rust te komen. We hopen natuurlijk dat het niet te vaak
nodig is, maar elk kind moet zich prettig en veilig voelen.
Soms is er iets extra's nodig! We gaan kijken of het in de
dagelijkse praktijk werkt en of het effectief zal werken.

Een groener schoolplein
De kleutergroepen hebben sinds kort een bloemen-/moestuin. We gingen eerst onkruid wieden, de
grond los schoffelen en hebben we bloemenzaadjes voor de bijen en de vlinders gezaaid. In het
moestuingedeelte komen tomatenplantjes, aardbeienplanten, zaadjes van sla, paprika, worteltjes en
radijs. Op het eind hebben we nog netjes geharkt en natuurlijk water gegeven.
Alle kleuters hebben een taakje
gedaan en zijn erg enthousiast, net
als de juffen!
We noemen het : DE
VERRASSINGSTUIN, want wij zijn heel
benieuwd wat er allemaal gaat
groeien en bloeien! Het onderhoud
zal samen met de kleuters tijdens het
buiten spelen plaatsvinden.
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Hieronder treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 aan. Het schooljaar 2022-2023
start op maandag 5 september.
Studiedag 1
Woensdag 5 oktober 2022
Herfstvakantie
24 - 28 oktober 2022
Studiedag 2
Maandag 31 oktober 2022
Dag na Sintfeest
Dinsdag 6 december starten we om 10.30 uur
Vrijdag voor Kerst
Vrijdag 23 dec. begint de vakantie om 12.00 u.
Kerstvakantie
26 december 2022 – 6 januari 2023
Studiedag 3
Woensdag 1 februari 2023
Vrij. voor Carnaval
Vrijdag 17 februari vanaf 12.00 uur vrij
Carnavalsvakantie
20 februari – 24 februari 2023
Studiedag 4
Woensdag 29 maart 2023
Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 vanaf 12 uur vrij
Tweede Paasdag
Maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april 2023 – 5 mei 2023
Hemelvaart
Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023
Pinksteren
Maandag 29 mei 2023
Studieweek
19 – 23 juni 2023
Calamiteitendag
Vrijdag 14 juli 2023
Zomervakantie
17 juli – 25 augustus 2023
Eerste schooldag schooljaar 23-24 is op maandag 28 augustus 2023

Memo 17
Memo 17 verschijnt op donderdag 2 juni.
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