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De Sint op Kbs Kievitsloop 
De Sintviering op school is een hele, leuke, gezellige romantische dag 

geworden! De twee verliefde Pieten zijn in de echt verbonden door 

Sinterklaas. De peuters, de kleuters en de groepen 3 en 4 hebben het 

feest gevierd in de aula, met liedjes, dansjes, raadseltjes en jongleren. De 

andere groepen hebben hele mooie surprises en gedichten gemaakt voor 

elkaar. Het was een zeer geslaagd Sintfeest. Dank aan Suzanne, Wendy, 

Mariëlle en Jolien van de ouderraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen beter lezen 
Dit bericht is bestemd voor de ouders en/of verzorgers van kinderen in 

de groepen 3, 4 en 5. 

In de kerstvakantie starten we weer met het project: SAMEN BETER 

LEZEN! De bedoeling is om tenminste 4 keer per week een kwartiertje te 

oefenen en samen met uw kind hardop te lezen. De lees-technische 

vaardigheden gaan met sprongen vooruit door consequente oefening! 

Hopelijk doen er veel ouders samen met hun kind(eren) mee. 

                               LEZEN IS TOP! Oefening baart kunst. 

Vrijdagmiddag 13 januari om 14.45 uur sluiten we Samen beter lezen af 

met een certificaat en een klein cadeautje! 

Alvast veel leesplezier samen. 
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 Agenda 

16 dec. Inloop om 15.00 uur  

19 dec. Samen beter lezen 

van start 

22 dec. Kerstviering op 

school 

22 dec. Memo 8 

23 dec. Alle leerlingen ’s 

middags vrij, de Kerst- 

vakantie start om 12 uur 
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Kerst op school 
Op donderdag 22 december 2022 vieren wij Kerstmis op school. In de ochtend komen wij met alle 

groepen samen in de Lucaskerk voor de Kerstviering. In de avond genieten wij samen van een heerlijk 

kerstdiner in de eigen klas. 

 

Kerstdiner 

• De inloop (kinderen komen, met hapjes, naar hun eigen klas) is vanaf 17.15 uur; 

• Het diner in de eigen klas is van 17.30 tot 18.30 uur;  

• Op het einde worden de kinderen in hun eigen klas opgehaald tussen 18.30 en 18.55 uur.  Let 

op: om te voorkomen dat alle ouders tegelijk naar binnen gaan, wordt per klas aangegeven 

wanneer de kinderen opgehaald kunnen worden. 

 

De borrel voor alle ouders begint om 17.30 en duurt tot 19.00 uur en zal gehouden worden op het 

grote schoolplein. Let op: bij regen gaat de borrel niet door, verdere info zal dan op die dag zelf 

gecommuniceerd worden.  

 

Nogmaals belangrijk om te weten: op donderdag 22 december 

eindigt de schooldag voor alle kinderen om 14.15 uur. School heeft 

dit kortgesloten met de BSO. Indien het voor u niet mogelijk is om 

uw kind een uur eerder op te halen, kunt u dit aangeven bij de 

leerkracht van uw kind. Op vrijdag 23 december begint de 

kerstvakantie om 12.00 uur. Eventuele overige info volgt via Parro. 

 

Groeten van de kerstcommissie 

 

Inloop 
Vrijdag 16 december kunt u weer binnenlopen en het werk van uw kind(eren) bewonderen. Voor de 

inloop bent u 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. Hoe ziet het werk van mijn kind eruit? Zijn er zaken die u nu nog niet zo goed 

begrijpt? Mogelijk krijgt u antwoorden op meer van uw vragen. Wij hopen u te ontmoeten. Team Kbs 

Kievitsloop. 

Bijlage: persbericht Grote Kerk Breda 
In de bijlage treft u een persbericht van de Grote Kerk Breda aan. 

 



Memo 7    

Kbs Kievitsloop 
 

 

                                                                                                              Memo Kbs Kievitsloop 2022-2023 
 3 

Kerstborrel 
De oudervereniging en het team van Kievitsloop nodigen u graag uit. We zijn wel afhankelijk van een 

droge avond. 
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Privacy 
Vorige week genoten we van een mooi Sinterklaasfeest op school, de kerstviering staat spoedig voor 

de deur. Een herinnering aan het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw begrip en medewerking. Team Kbs Kievitsloop 

 

Met oog voor ieders privacy 
 

 
 

Wij vinden het belangrijk ieders privacy te 

respecteren en vragen u hieraan mee te werken 

door: 

 

Alleen foto’s (en filmpjes) te maken van uw eigen 

kind(eren) en alert te zijn op wat u plaatst op social 

media. 

 

Samen voor  


