Memo 17
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Inloop
Morgen, vrijdag 3 juni is er een mogelijkheid om binnen te lopen en het
werk van uw kind(eren) te bewonderen. Voor de inloop bent vanaf 15.00
uur van harte welkom. Neem a.u.b. de tijd om een kijkje in de klas van
uw kind te komen nemen.

Juffen- en menerendag
Woensdag 25 mei was het juffen- en menerendag! Deze dag wordt
jaarlijks georganiseerd voor alle leerlingen, juffen en meneren door
onze ouderraad. Het werd een gezellige dag voor iedereen.
Er waren twee programma´s: voor de groepen 1 t/m 4 en voor de
groepen 5 t/m 8.
Op het grasveld naast het kleuterplein stond een springkussen in de vorm
van een kiepwagen. Lekker springen en naar boven klimmen en .......
wachten op het moment dat de laadbak omhoog kwam; hilariteit en
plezier alom. De kleuters mochten een eierkoek versieren en zij hebben
een heel leuke speurtocht van BOBO gedaan.
De bovenbouw wandelde naar de Asterdplas om aldaar de strijd aan te
gaan tijdens een wedstrijd laserschieten. De meneren en juffen gingen
zelf ook met vieze kleren naar huis. Het was een supergezellige “buitendag” met naast het laserschieten, ook lekker rennen en spelen
en natuurlijk iets lekkers te eten en te drinken.
We hebben een fantastische, gezellige feestdag gehad! Dank aan de
ouderraad en de hulpouders!
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Blz. 2 Schoolreis
Blz. 2 Samen beter lezen
Blz. 3 Boekendooswedstrijd
Blz. 3 Vakantierooster
2022-2023

Agenda
3 juni Inloop vanaf 15 uur
6 juni Tweede Pinksterdag,
alle leerlingen vrij
8, 9 en 10 juni Groep 8 op
schoolkamp
16 juni Memo 18
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----------------------------------------------Schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7
De schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7 ging dit jaar naar Diergaarde Blijdorp. In de Diergaarde
hebben de kinderen kunnen genieten van het dieren- en plantenrijk. Een giraf van dichtbij in de ogen
kijken, een haai die over je heen zwemt, grote vlinders die rondom je heen fladderen, een hoge
klimtoren, Bokito en nog veel meer. We hebben een prachtige dag gehad met goed weer. Uitgeput
kwamen we rond 17 uur weer aan in Breda. Alle ouders die geholpen hebben willen we van harte
bedanken.

Samen beter lezen
Vrijdag 20 mei was de afsluiting van het project “Samen Beter Lezen”. Ook deze keer hebben er weer
veel kinderen meegedaan uit de groepen 3, 4 en 5. Wat een leeskanjers, geweldig!
Gedurende een periode van 4 weken hebben de kinderen samen met één of beide ouders thuis
gelezen. Tevens 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 een mini-spelletje
cadeau om ze te belonen voor hun inzet!
Zie hieronder de blije leeskanjers uit de groepen 4 en 5
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----------------------------------------------Boekendooswedstrijd
Deze week brachten veel kinderen hun boekendoos mee naar school.
Wat leuk dat er zoveel kinderen (en ouders) actief met deze opdracht
aan de slag zijn gegaan en wat een creativiteit hebben jullie laten zien.
Van prentenboeken tot stripboeken en van sprookjes tot leesboeken,
alles kwam voorbij. We hebben ze met plezier bekeken en vonden het
kiezen van een winnaar natuurlijk erg lastig. Gelukkig heeft de kinderraad
ons hiermee geholpen! Paul Stienen uit groep 1/2A, Emma Vermunt uit
groep 4, Feline van der Hoeven uit groep 6 en Jayven Makela-Kunga en
Kaithan Nop uit groep 8 hebben met hun boekendozen gewonnen. Zij
ontvangen vandaag een boekenbon als beloning. Uiteraard staan de
winnende boekendozen en alle andere boekendozen tentoongesteld in
onze hal en kunt u ze bewonderen tijdens de inloop morgen.

Vakantierooster 2022-2023
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 18
Memo 18 verschijnt op donderdag 16 juni.
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