Memo 4
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Beste ouders, verzorgers,
In de vorige memo heeft u kunnen lezen dat we onder de vlag van
Stichting Leergeld fietsen ophaalden. Er kwamen in totaal negen
fietsen aan op school. Deze fietsen worden opgeknapt en krijgen een
nieuw “baasje”. Dank jullie wel.
Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie, geniet van de tijd met uw
kind(eren). Met een vriendelijke groet, Raymond

De groene school
De groepen 1-2 besteden veel aandacht aan dit onderwerp, hun
activiteiten leveren enorm veel (leer)plezier op.

Inhoudsopgave
Blz. 1 De groene school
Blz. 2 Driehoeksgesprekken
Blz. 3 Schoolbieb voor
groepen 1-2, groene
voetstappen, schoonmaak
Blz. 4 Kinderboekenweek
Blz. 4 Sport & Cultuurintro
Blz. 5 Centrum voor jeugd
en gezin

Onze schoolpleinen worden steeds groener, er worden tegels gewipt en
bloembollen planten op het kleuterplein. In het voorjaar kunnen we weer gaan
genieten van tulpen, krokussen en narcissen!
En ook genieten van het goede weer, lekker de natuur in vlakbij onze school, het
Bosje. Sjouwen, bouwen, springen en klimmen, eikels en stokken zoeken.
Natuurlijk met lieve hulpouders en met de beide kleutergroepen. We hebben
een super fijne middag gehad!
Ook op het grote schoolplein werden de handen uit de mouwen gestoken. In
het voorjaar zal alles in bloei komen te staan en zal ons schoolplein en de gevel
er groener uitzien. Een mooi vooruitzicht.

Agenda
21 okt. Halloween avond
24-31 okt. Herfstvakantie
Let op maandag 31.10 zijn
alle kinderen ook vrij.
30 okt. Wintertijd gaat in
30 okt. Juf Carola jarig
10 nov. Memo 5
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In de week van 14 november staan de oudergesprekken gepland. Voorgaande jaren waren dat
oudergesprekken in de groepen 1/2, 3 en 4 en de zogenaamde driehoeksgesprekken in de groepen 5
t/m 8. Vanuit onze positieve ervaringen met de laatstgenoemde manier van gesprekken voeren,
hebben we als team besloten dat vanaf dit schooljaar de oudergesprekken die we in november
voeren, voor alle groepen driehoeksgesprekken zijn.
Dit zijn gesprekken tussen leerkracht, leerling en
ouders.
Werken met driehoeksgesprekken vergroot
de betrokkenheid van de leerlingen en hun
eigen reflectie op het leerproces. Ouders en
leerkrachten krijgen een breder beeld op de
ontwikkeling van hun kind/ leerling.
Bij driehoeksgesprekken neemt de leerling dus deel aan het
gesprek. De leerlingen van groep 1 zullen tijdens het gesprek hun
werkjes uit de portfoliomap laten zien. In de groepen 2 t/m 8
creëren we betrokkenheid door vooraf met de leerlingen de IKcirkel in te vullen. De leerling reflecteert hiermee zelf op zijn
houding en gedrag. Vanaf groep 3 vult ook de leerkracht dit
formulier in. In het driehoeksgesprek kijken we vanuit de IK-cirkel
naar kansen en successen en kiest de leerling een doel waar hij/ zij
in de klas mee aan de slag zal gaan.
Tijdens de komende oudergesprekken van november zullen we dus
als leerkracht met zowel de ouders/ verzorgers als het kind in
gesprek gaan en is het noodzakelijk dat de leerling bij het gesprek
aanwezig is. Als de leerling er niet bij is, kan het gesprek niet
gevoerd worden en zal er een nieuwe afspraak gepland worden.
Omdat de leerlingen bij de gesprekken aanwezig zullen zijn, hebben we ook besloten tot een
aanpassing in de dagen en tijden van deze gesprekken. De leerkrachten zullen in Parro meerdere
middagen naast de al in de kalender aangegeven dinsdag en donderdag beschikbaar stellen.
Ter verduidelijking en om verwarring te voorkomen:
• bij de driehoeksgesprekken in de week van 14 november komen alle leerlingen (groep 1 t/m
8) mee naar hun gesprek;
• driehoeksgesprekken voeren we alleen in november, alle andere gesprekken zijn reguliere
ouder - leerkracht gesprekken.
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Lieneke (onze leesconsulente), oma Frida en
Danielle Jacobs hebben de kleuterbieb
geüpdatet, nu kunnen onze kleuters nog
eenvoudiger in de schoolbibliotheek terecht.
Lezen is een feest!
Alle boeken staan op thema gesorteerd. De
kleuterbouw is hier heel erg blij mee.
Dank jullie wel namens alle kleuters en de
juffen.

Groene voetstappen (BVL-project)
Deze week deden wij weer mee met de actie Groene voetstappen. Samen willen we hiermee een
bijdrage leveren aan en aandacht vragen voor een schonere wereld en
beter klimaat!
In een speciaal bericht vroegen wij aan u en uw kind(eren) om lopend,
fietsend, skatend of met de step naar school te komen in plaats van met
de auto. Niet alleen gezond, maar ook milieuvriendelijk! Op school
aangekomen werden de behaalde groene voetstappen in iedere klas
genoteerd. Na deze week wordt onder de leerlingen met de meeste
groene voetstappen een prijs verloot.

Schoonmaak rondom school
Net als Egalus, de egel die het bos iedere dag schoonmaakt (prentenboek
Kinderboekenweek), hebben onze kleuters met hulpouders de omgeving
van de school netjes gemaakt! Evenals vorig jaar heeft de papa van Alef,
meneer Naser Salih weer het meeste afval opgehaald! Een staaltje goed
burgerschap van onze kleuters. Een initiatief om heel trots op te zijn.
Dank jullie wel lieve kleuters, ouders en juffen.
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Afgelopen weken stonden in het
teken van de Kinderboekenweek. Op
donderdag 6 oktober werd deze
feestelijk geopend door de dansgroep
van Kbs Kievitsloop op het liedje
GiGaGroen! Alle groepen zijn daarna
aan de slag gegaan met leuke
activiteiten rond dit thema. De
kleuters en hun moestuinjuffen zijn
veel buiten aan de slag geweest in de
moestuintjes. Het omwippen van
stoeptegels waarbij het schoolplein is
vergroend met mooie plantjes.
Lineke, onze leesconsulent vanuit de Nieuwe Veste, is in de groepen 3 t/m 6 langs geweest om de
kerntitels te promoten. Er was een klas waar een nieuwe leeshoek ingericht werd en heb je wel eens
gehoord van speeddaten met leesboeken .....
Daarnaast hebben de groepen 7 en 8 gestreden om de titel VOORLEESKAMPIOEN tijdens de
voorleeswedstrijd. Onze voorleeskampioen is ROSALIE uit groep 7. Op vrijdag 14 oktober sloten we
de Kinderboekenweek af met een hele mooie boekenmarkt waarbij er ontzettend veel kinderboeken
zijn verkocht en gekocht. We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek!

Sport- & Cultuurintro Breda
Sport en cultuur dragen positief bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat het belangrijk is
om kinderen makkelijk wegwijs te maken in het grote sport- en
cultuuraanbod in Breda.
Sport- & Cultuurintro stelt allerlei proeflessen beschikbaar.
Ons doel is om jullie kennis te laten maken met verschillende
sportieve en culturele activiteiten. De meeste activiteiten zijn gratis en voor sommige activiteiten
betaal je een kleine bijdrage.
Met Sport- & Cultuurintro creëren we samen gelijke kansen voor ieder kind: sportieve en culturele
activiteiten zijn bedoeld voor iedereen! Daarom werken we ook samen met Jeugdfonds Sport- en
Cultuur Breda.
M.b.v. de volgende link kunt u nog meer lezen over Sport- & Cultuurintro Breda:
https://www.sportencultuurintrobreda.nl/
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