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01 februari
20 februari

Sluiting Nationale Voorleesdagen
Open Ochtend 9.00-12.00 uur voor
nieuwe ouders/leerlingen
Adviesgesprekken groep 8
Afsluiting thema Kunst
Carnavalsviering groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie

21 februari
22 februari
01 maart
04 t/m 08 maart
Opbrengst Kerstmarkt

We kijken terug op een hele drukke en leuke kerstmarkt. Het doel waar wij de opbrengst aan willen schenken is
zoals jullie al eerder gehoord hebben Stichting Tess. Samen met Amarant hebben wij zoveel mogelijk proberen
op te halen voor Stichting Tess. Het bedrag wat we kunnen schenken is:

Wij willen iedereen bedanken voor de
goede opkomst en goede opbrengst!

€750
,00

We hebben weer van alles gedaan 
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Weer veel leuke KiaK-activiteiten binnenkort!
De komende weken staan er weer vier leuke activiteiten op de planning waar je zeker bij moet zijn! Check de
bijgevoegde posters en onze vernieuwde website www.kiak.nl voor meer info. Let op: onze activiteiten zullen
vanaf nu plaatsvinden bij Sporthal Gilze en niet meer bij De Schakel zoals jullie gewend waren!
- KiaK Disco op zaterdag 2 februari, van 19:00u tot 22.00u, voor iedereen uit groep 6 t/m 8.
- Koken met Kids op woensdag 13 februari, van 13:30u tot 16:30u, voor iedereen uit groep 4 t/m 8. Let op!
Voor deze activiteit moet je jezelf voor 6 februari inschrijven!
- Kick-off KiaK Carnaval op zaterdag 23 februari, van 19:00u tot 22:00u, voor iedereen uit groep 4 t/m 8 en de
brugklas van de middelbare school.
- KiaK Carnaval op zondag 3 t/m dinsdag 5 maart, van 19:00u tot 22:00u, voor iedereen uit groep 4 t/m 8 en de
brugklas van de middelbare school.
Schrijf deze data in je agenda of op de kalender en kom gezellig met al je vrienden en vriendinnen!
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Het Speelbos

nieuwsbrief januari 2019

Boswachters in de dop.
Je kunt in het Speelbos niet alleen lekker spelen, maar ook erg
genieten van de natuur om je heen.
En als je dan op pad gaat met natuurgids Frans, dan zie je net dat
beetje meer. Dat hebben kinderen van KBS De Bolster en
kinderdagverblijf Villa Nova gemerkt. Allemaal boswachters in de dop,
als de REUZIN mag afgaan op het enthousiasme.
Wil jouw school ook op avontuur met natuurgids Frans? Dat kan. Meld
je aan via: info@speelbosgilze.nl
Tuinvogeltelling 2019: keldert de merel verder?
Vorig jaar kelderde de merel voor het eerst uit de top 3. Hoe zal dat dit
jaar gaan? Tel je mee op 25, 26 of 27 januari?
Klik dan op de link van 'De Nationale Tuinvogeltelling
2019": https://www.tuinvogeltelling.nl/
Je vindt op de site van de tuinvogeltelling veel informatie over alle vogels
in jouw tuin. En ook een kaart waarop je je telling kunt doen. Heel
handig!
De REUZIN is benieuwd hoeveel merels jij gaat tellen.
14 april wordt een fantastische dag!
Dat weet de REUZIN nu al. Op 14 april is het namelijk hartje lente. De lente is de manier waarop de natuur
zegt: ‘Tijd voor een feestje’.
En omdat het zo'n fantastische dag wordt, is op 14 april ook de aftrap van het nieuwe thema.
Je kunt op 14 april in het Speelbos een gezellige kinderactiviteit doen, waarvan je ook nog iets
leert. Bovendien is de kinderactiviteit helemaal gratis. Hoe mooi kan het zijn!
Pak daarom de kalender van de muur en schrijf op dat je op 14 april naar het Speelbos gaat.
Tot dan!
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