28 september 2018

Nieuwsbrief

De jaarlijkse Kinderboekenweek vindt plaats
van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober
2018. Het thema van de Kinderboekenweek
is “Vriendschap”.
Op onze school hechten we zeer aan goed
leesonderwijs en de Kinderboekenweek is
ieder jaar weer een goed moment om hier
op verschillende manieren bij stil te staan.
We hebben dan ook weer een leuk
programma bedacht voor de kinderen.
Activiteiten in de Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober
Opening Kinderboekenweek: de kinderen verzamelen in de klas en gaan om half 9 met
hun juf of meester naar het schoolplein voor een gezamenlijke opening. Aangezien de
kinderen in een grote halve cirkel op het schoolplein gaan staan, willen de ouders vriendelijk verzoeken aan de rand van het schoolplein te blijven staan.
Na de opening gaan de kinderen aan de slag met een knutselopdracht in hun eigen
klas. Zij gaan vriendschapsarmbandjes maken die tijdens de boekenmarkt op vrijdag
5 oktober voor € 2,50 per stuk verkocht zullen worden. De opbrengst hiervan gaat naar
stichting Jarige Job. Voor deze stichting zullen we een hoekje inrichten bij de ingang
van de school. Ook zal er daarvoor een donatiepotje aanwezig zijn.
Donderdag 4 oktober
Vandaag is het dierendag. Ieder kind mag 1, maximaal 2 knuffel(s) doneren aan het
goede doel. De knuffel moet schoon en heel zijn en mag niet groter dan 30 cm. De
knuffels gaan eerst mee de klas in, in de loop van ochtend zullen de kinderen samen
met hun leerkracht de knuffels gaan verzamelen. Goede doelen waar de knuffels naartoe gaan zijn het Leger des Heils en Teddybears for help.
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Vrijdag 5 oktober
Van 08.00 tot 16.00 uur organiseren wij weer onze jaarlijkse boekenmarkt voor
kinderen en ouders. Buiten de kinderen en ouders zijn natuurlijk ook alle opa’s, oma’s,
ooms, tantes, buren, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom!
We willen u graag wijzen op de volgende punten:








U kunt op de boekenmarkt ook betalen met boekenbonnen, VVV-bonnen, en
boncadeau.
U kunt betalen met PIN.
De boekenmarkt zal al starten om 08.00 uur, zodat u als werkende ouder ook de
gelegenheid heeft met uw kind de boekenmarkt te bezoeken.
Naast alle kinderboeken worden er o.a. ook avi-boeken, informatieve boeken,
prentenboeken en peuterboekjes verkocht. Tevens is er een hoek met kinderbijbels en boeken voor Sinterklaas en Kerstmis.
Alle leerlingen brengen verdeeld over de ochtend (onderbouw) en de middag
(bovenbouw) een bezoek aan de boekenmarkt met hun klas.
De groepen 5 t/m 8 mogen ‘s middags zelfstandig (een) boek(en) kopen.
Er zijn verschillende inlooptijden ingepland om de inloop van belangstellenden
zoveel mogelijk te spreiden.

Bezoekschema boekenmarkt
08.00 – 08.30 uur

Vrije inloop

11.30 - 12.00 uur

Vrije inloop

12.00 – 13.00 uur

- Pauze boekenmarkt -

13.00 – 13.30 uur

Vrije inloop

15.15 – 16.00 uur

Vrije inloop

Gastlessen
Gedurende de Kinderboekenweek worden er op school diverse gastlessen verzorgd door
de bibliotheek.
Gedurende de Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Vriendschap” en het
motto is: Kom erbij! In het kader van dit thema willen wij op school
schoenendozen vullen voor kinderen in arme landen. Het is de bedoeling dat elke klas een aantal schoenendozen vult. In de klas zal
worden besproken wie wat meeneemt.
Hoe gaat het in zijn werk?
De kinderen vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze versieren de doos gezamenlijk en
doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen. Dit jaar gaan de dozen
naar Sri Lanka en Ghana. De schoenendozen gaan daar naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra naar straatkinderen.
Waarom doen wij dit?
Om de kinderen te leren dat geven om een ander belangrijk is en om kinderen in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau te geven.

