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----------------------------------------------Welkom terug op school
De zomervakantie is voorbij gevlogen. De afgelopen week hebben de
collega’s op school de handen uit de mouwen gestoken om het
schooljaar 2022-2023 goed voorbereid van start te gaan. Ik kijk uit naar
het nieuwe schooljaar en verheug me erop de kinderen en u weer te
mogen ontmoeten. In deze memo treft u een aantal handige berichten
om te weten aan.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wens jullie, onze
ouder(s)/verzorger(s), alle kinderen en het team van Kievitsloop een
spetterend en succesvol schooljaar toe.
Een vriendelijke groet, Raymond Smeets
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Biebouders gezocht!
Kievitsloop heeft een mooie bibliotheek waar kinderen boeken uit
kunnen zoeken om in de klas te lezen. Op verschillende momenten in de
week is de bibliotheek geopend dankzij onze biebouders. Zij helpen de
kinderen met het zoeken van een passend boek en lenen de boeken aan
hen uit. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking! Zou u ons iedere
week of bijvoorbeeld om de week willen helpen? Of wilt u eerst meer
informatie hebben? U mag juf Carola hiervoor aanspreken op school of
haar een e-mail sturen via carola.debruijn@inos.nl.

1

Agenda
4 sept. juffrouw Anouk jarig
5 sept. Eerste schooldag
8 sept. memo 1
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----------------------------------------------Gymtijden
Komend schooljaar gymmen onze groepen op de volgende tijden:
•
•
•
•

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur
13.15-14.15 uur
14.15-15.15 uur

groep 5
groep 6
groep 4
groep 3

•
•

Woensdag
Woensdag

09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur

groep 8
groep 7

Alle gymlessen worden geleid door een professional van Breda Actief, dit schooljaar is dat Eric Faes.

Vakantierooster 2022-2023
Hieronder treft u het vakantierooster voor dit schooljaar 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
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----------------------------------------------Bericht van de ouderraad

OPROEP
NIEUWE OUDERS VOOR DE OUDERRAAD
Wil je meedenken, meehelpen en meedoen? Geef je dan snel op!
Voor dit schooljaar zoeken wij versterking voor de Ouderraad. Vind je het leuk om activiteiten mee te
organiseren en de ouderbetrokkenheid op school te bevorderen? Meld je dan aan, we kunnen je
hulp goed gebruiken! Alle ouders/verzorgers waarvan hun kinderen op de Kbs Kievitsloop zitten,
kunnen deelnemen in de Ouderraad.
Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad is een enthousiaste club ouders die tot doel
heeft de betrokkenheid van de ouders bij school te
bevorderen.
Wij organiseren allerlei schoolactiviteiten voor de
leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten.
Denk hierbij aan: de bosdag, Sinterklaas, de kerstviering,
carnaval, de koningsspelen, de schoolreis en nog zoveel meer.
De Ouderraad zorgt ervoor dat specifieke zaken geregeld worden rondom deze activiteiten. De te
organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar onder de leden verdeeld, waardoor
het goed mogelijk is om rekening te houden met je eigen agenda.
Ben je actief en betrokken bij school en heb je interesse om ons te
versterken? Stuur dan uiterlijk vóór 26 september a.s. een mail naar:
orkievitsloop@gmail.com. Heb je vragen voordat je je aanmeldt? Mail of
spreek gerust een van de leden aan. We kijken uit naar je reactie!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad Kbs Kievitsloop

GGD nieuws
"Geef je kind een trommel zonder rommel! Gezond eten en drinken mee naar school"
Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om lekker te kunnen presteren op school. En om
vol energie het schooljaar te beginnen. In de brochure ‘Trommel zonder rommel’ lees je er alles over.
Je krijgt tips om ook in alle drukte of met een klein budget je kind een goed gevulde lunchtrommel
mee te geven. Kijk op www.trommelzonderrommel.nl voormeer informatie. Laten we het nieuwe
schooljaar energiek en gezond beginnen!’
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