Kinderboekenweek

Net als elk jaar wordt er in oktober weer een kinderboekenweek gehouden. Het thema dit jaar
is: ‘vriendschap’. Het thema van de christelijke kinderboekenmaand is: ‘door dik en dun’. In de
week voor de herfstvakantie zullen we aandacht besteden aan het lezen én worden er
verschillende activiteiten georganiseerd!
De activiteiten zijn:

Elke groep schrijft een brief naar een zelfde groep op een andere school.
We hopen natuurlijk dat we antwoord krijgen .

Vandaag gaan we op zoek naar voorleeskampioenen!
Vanaf groep 4 zullen er voorrondes zijn in week 41. Om 13.15 uur begint
de voorleeswedstrijd voor groep (3) 4 en 5. Om 14.00 uur is de voorleeswedstrijd
voor groep 6, 7 en 8. De voorleeswedstrijden zijn in de centrale ruimte van onze
school en u bent van harte welkom om te komen luisteren!

Ook dit jaar is er weer een kinderboekenmarkt.
Dus….. hebben jullie thuis kinderboeken die niet meer gelezen worden?
Dan kunnen die vandaag op school verkocht worden. Neem je kleedje en je
(liefst al geprijsde) boeken mee! Met het geld dat je verdient, kun je weer
‘nieuwe’ boeken kopen!
De markt begint om 11.45 uur en eindigt om 12.15 uur. Het vindt plaats in de centrale ruimte van
school. Broertjes en/of zusjes kunnen ook samen verkopen. Ouders zijn van harte welkom om
mee te kijken en te helpen met (ver)kopen. Als uw kind in groep 0/1/2 zit en jullie willen boeken
(ver)kopen, dan vragen we of u er om 11.40 uur wilt zijn, zodat u dat samen met uw kind kunt
doen.

De richtprijzen zijn:
Boeken tot 50 blz.: € 0,50
Boeken tot 100 blz.: € 1,00
Boeken met meer dan 100 blz.: € 1,50
Prentenboeken: € 1,00
Donald Duck: € 0,10

Vandaag wisselen de leerkrachten bij het voorlezen!
Zo gaat:
 juf Esther in groep 1/2 voorlezen.
 juf Barbera in groep 3/4 voorlezen.
 meester Bastiaan in groep 4/5 voorlezen.
 juf Dinella in groep 6/7 voorlezen.
 juf Angelique in groep 7/8 voorlezen.

Vandaag worden er vanaf 11.00 uur spelletjes in iedere klas gedaan!
Gezellig én een leuk einde van deze kinderboekenweek!

We hopen op een gezellige week met volop leesplezier!
Mocht u nog vragen hebben, horen we het graag!

Hartelijke groet,
Juf Elise en juf Dinella

