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Filmavond 

Vorige week ontving u een bericht m.b.t. de filmavond. Alle kinderen 

van de groepen 1 tot en met 8 kunnen inschrijven! De poster treft u 

onderaan de memo aan, hier kunt u meer lezen over de ticketverkoop. 

Kerstviering 2022 
Op donderdag 23 december was het eindelijk zover: Het kerstfeest op 

Kievitsloop! 

Voor de eerste keer sinds 2 jaar kon er weer ouderwets Kerstmis worden 

gevierd op Kievitsloop. We hebben er een hele gezellige en mooie dag 

van gemaakt.  

Om half 9 vertrokken we in een lange optocht met heel de school naar 

de Lucaskerk voor een sfeervolle kerstviering. We hebben genoten van 

het kerstverhaal en de mooie kerstliederen. We waren extra vroeg uit, 

zodat iedereen genoeg tijd had om lekkere hapjes voor het kerstdiner te 

maken en zich heel mooi aan te kleden. 

In de avond hebben we genoten van het kerstdiner en een gezellig 

samenzijn. De klassen waren mooi versierd, er waren heel veel lekkere 

hapjes en iedereen had zich extra mooi aangekleed. 

In de groepen 1-2 vond het traditionele kerstdiner plaats waarbij alle papa’s ober waren. 

 

Inhoudsopgave 

Blz. 1 en 6 Filmavond 

Blz. 1 & 2 Kerstviering 2022 

Blz. 2 Samen beter lezen 

Blz. 3 De 1ᶱ H. Communie 

Blz. 4 Penpals from Sweden 

Blz. 4 Oma Frieda zwaait af 

Blz. 4 & 5 De nationale 

voorleesdagen 

Blz. 6 Filmavond 

 

 

 

 Agenda 

24 jan. Juf Suzanne jarig 

27 jan. Filmavond 

30 jan. Voorleesontbijt 

30 jan. MR-vergadering 

1 feb. Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

1&2 feb. Adviesgesprekken 

groep 8 leerlingen 

2 feb. Memo 10 
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Drie kleuters uit groep 1-2B hebben de dag mooi samengevat in een tekening. 

Kerst in groep 6 

Hoi wij zijn Luc en Nikki. 

Donderdagochtend voor kerstavond hebben we het leuk gehad. We kwamen eerst gezellig samen en 

we maakten een rij met heel de school. We liepen naar de kerk toen we in de kerk waren was het 

mooi versierd. Iedereen uit groep 6 luisterde heel goed, zelfs fantastisch. Daarna liepen  we weer 

terug naar school. Toen kleurden we een mooie placemat voor bij het kerstdiner in, die werd 

uiteindelijk  heel mooi kleurrijk.We hadden ondertussen een leuke kerstfilm gezien. En in de avond 

hadden we het kerstdiner dat was super gezellig. Iedereen nam hele lekkere hapjes mee die waren 

bijna allemaal op. Op vrijdag kregen we een koekje en chocolademelk en dat vonden we heel erg 

lekker. 

Groetjes Luc en Nikki   

Samen beter lezen 
Alle kinderen van de groepen 3, 4 en 5 
hebben samen met hun ouders 
meegedaan met het leesproject SAMEN 
BETER LEZEN. Dat is zeker een groot 
compliment waard. Fantastisch! 
Het belang van lezen is belangrijk dat 
weten we allemaal en lezen is top (LIST)! 
Het gaat om leesplezier, leesbeleving 
en…leeskilometers maken. De kinderen 
hebben een certificaat verdiend en een 
grappig ´leesbrilletje´ gekregen. Lezen blijf 
je natuurlijk je hele leven doen. Op de 
foto ziet u de leeskanjers van groep 3. 
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De Eerste Heilige Communie 

Wat is dat, je Eerste H. Communie doen? 

Bij de Eerste Heilige Communie eet je voor eerst het Heilig Brood waarin Jezus zelf aanwezig is.  We 
doen dat in een feestelijke viering.  Daarin danken we God dat Jezus zijn leven voor ons gaf en Hij ons 
wil helpen. 
In de katholieke kerk noemen we die viering de Eucharistie of de H. Mis.  Wil je meer uitleg over de 
Eucharistie? klik dan hier 

De voorbereiding 

In de voorbereiding op de Eerste Communie leer je over het leven van Jezus en over ons katholieke 
geloof. En we vertellen waarom we samen het Heilig Brood delen en hoe we samen in liefde en vrede 
kunnen leven. 

Eerste H. Communie 2023 

De voorbereiding op de 1e H. Communie en Vormsel maken onderdeel uit van de catechese die met 
de Familiezondagen gegeven gaat worden. De catechese zal niet onmiddellijk en alleen gericht zijn 
op de 1e H. Communie. Gaande weg zal gekeken worden welke kinderen hun 1e Communie kunnen 
doen. In de maand december kunnen deze kinderen tijdens de Familiezondag het sacrament van de 
Communie ontvangen. We hopen op die manier dat dit sacrament een voedingsbodem krijgt waarin 
ze kan landen en beleefd wordt als een echt authentiek geschenk van onze God. Hij wil ons immers 
overladen met zijn liefde. 

Gesprek 

Families die het komende jaar een communicant hebben, worden aangeschreven en uitgenodigd zich 
aan te melden voor de familiezondagen. Mocht er behoefte aan zijn, aan de kant van de familie of 
aan de kant van de pastor, dan is er de mogelijkheid een persoonlijk gesprek in te plannen. Dit zou 
kunnen gaan over het 'waarom?' en de 'verwachtingen'. We horen dan graag wat de wensen en 
verlangens van de ouders zijn met betrekking tot de geloofsopvoeding van hun kind(eren) om daar 
dan ook goed bij aan te kunnen sluiten. 
De eerlijkheid gebiedt ons te melden dat de communievoorbereiding 'oude stijl' niet meer wordt 
aangeboden. 
Dit gebeurt in geen enkele parochie binnen Groot Breda meer. 

Familiezondagen 

Iedere 3e zondag is er een Familiezondag in de Michaelkerk (uitzondering in de maand juli i.v.m. de 
vakantieperiode). Inloop 9.30 uur, aansluitend om 11.00 uur de Eucharistieviering. 

Wil je meer uitleg over de familiezondagen? Klik dan hier 

Wat kost het? 

Voor actuele tarieven klikt u hier: Overzicht tarieven 2023 

Heb je nog vragen? 

Voor meer informatie kun je bellen of mailen met de teamassistente Augustinusparochie, Christien 

Somers, 06-87300254, e-mail: teamassistent@augustinusparochiebreda.nl 

  

https://augustinusparochiebreda.nl/wat-is-de-eucharistie/
https://augustinusparochiebreda.nl/familiezondagen-in-de-augustinusparochie/
https://augustinusparochiebreda.nl/wp-content/uploads/2023/01/Overzicht-tarieven-2023-1.pdf
mailto:teamassistent@augustinusparochiebreda.nl
mailto:teamassistent@augustinusparochiebreda.nl
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Penpals from Sweden  
Onze kinderen uit groep 7 en 8 hebben Engelse brieven ontvangen van Zweedse leeftijdsgenoten. Ze 

hebben met veel enthousiasme teruggeschreven aan leerlingen van de Duvnässkola uit Stockholm. 

Op deze manier ervaren ze wat het betekent om een woordje over de grens te spreken en te 

schrijven. 

 

Oma Frieda zwaait af 
Zoals u waarschijnlijk weet, draait onze 

schoolbibliotheek op volle toeren mede door de grote 

inzet van meerdere ouders, zelfs een oma heeft zich 

jaren ingezet om de bibliotheek draaiende te houden. 

Na vele jaren trouwe dienst neemt oma Frieda 

afscheid. We hebben haar in het zonnetje gezet, haar 

kleinkind Jorrell (oud-leerling van Kbs Kievitsloop) was 

ook van de partij om zijn oma uit te zwaaien. 

 

De nationale voorleesdagen 
De nationale voorleesdagen 2023 zijn van 25 januari t/m 4 februari. Zoals elk jaar is er weer een 
prentenboeken top 10. Het prentenboek van het jaar is “Maximiliaan Modderman geeft een feestje” 
van Joukje Akveld en Jan Jutte. 
 
Voorlezen is van groot belang voor het opgroeiende kind. En dat hoeft helemaal niet lang te zijn. 
Onderzoek toont aan een kind met 15 minuten per dag al duizend nieuwe woorden per jaar leert. 
Ook leren ze in groep 3 makkelijker lezen. 

https://www.ad.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/
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Van alle peuters en kleuters die regelmatig worden voorgelezen, is bij van 70 procent de 
woordenschat voldoende. Van de kleintjes die nooit worden voorgelezen heeft maar 30 procent een 
voldoende. 
 
Nationale voorleesdagen 2023 
Vanwege het grote belang van voorlezen, organiseert Stichting Lezen elk jaar samen met de CPNB de 
Nationale Voorleesdagen. Bekende onderdelen hiervan zijn het voorleesontbijt en de prentenboeken 
top 10 met het prentenboek van het jaar. 
Een jury van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten kiest elk jaar een prentenboeken top 
10. Zij letten daarbij niet alleen op het verhaal en de illustraties, maar ook op mogelijkheden voor 
spel en interactie. 
In 2018 stond mijn eigen prentenboek, De kusjeskrokodil in de prentenboeken top 10. Bekijk hier de 
lijst van de Nationale Voorleesdagen 2023. 
 
Prentenboek van het jaar 
Uit de nominaties kiest de jury ieder jaar een prentenboek van het jaar. Voor 2023 is dat 
“Maximiliaan Modderman” geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte. 
Maximiliaan Modderman geeft een feest voor zijn speelgoedbeesten. Het wordt een wild feest. Een 
vies feest. Heel herkenbaar voor een heleboel peuters en kleuters. 
De jury over het prentenboek van het jaar 2023: 
‘De prenten in dit boek zijn een feest om naar te 
kijken en zowel het verhaal als de illustraties 
zitten vol humor. Dit maakt Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje aantrekkelijk voor 
kinderen én voorlezers.’ 
 
Nationale Voorleesdagen Prentenboek van het 
jaar 2023 
Kbs Kievitsloop doet natuurlijk als List school 
(LEZEN IS TOP) mee met de nationale 
voorleesdagen! Het VOORLEESONTBIJT is 
maandag 30 januari. Lekker een eigen ontbijtje 
mee naar school brengen, in je onesie of pyjama 
met pantoffels aan, een dekentje en een knuffel 
naar school! Voorgelezen worden en natuurlijk 
wordt er thuis (net zoals altijd) veel voorgelezen! 
ALLE groepen doen gezellig mee. 

 

  

https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1723
https://www.lezen.nl/
https://www.cpnb.nl/
https://www.jozuadouglas.com/boeken-jozua-douglas/4-plus/de-kusjeskrokodil/
https://www.hebban.nl/artikelen/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-is-prentenboek-van-het-jaar-2023
https://www.hebban.nl/artikelen/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-is-prentenboek-van-het-jaar-2023
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Filmavond 
 

 


