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Kinderboekenweek
Volgende week woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek (KBW). Wij hebben gekozen om niet mee te doen met
het landelijke thema. Het
zal gaan over leesbevordering
en enkele klassen werken over een bepaald boek dat
zal gaan over emoties.

om de boeken uit te stallen. Bij de groepen 1 t/m 3 mogen de ouders de kinderen om 12.00 uur uit de klas komen halen om de boeken samen in de aula of het lege
lokaal klaar te zetten. Zij blijven dan in de aula wachten
tot de boekenmarkt geopend is. Deze ouders helpen bij
het verkopen van de boeken. Dit jaar zullen wij ook gebruik maken van het lege lokaal beneden en willen wij
graag de gangen leeg houden. Voor bewegwijzering
wordt gezorgd.

In het vervolg hierop hebben wij voor het Kinderen
voor kinderen-lied ‘Boekenwurm’ gekozen aangevuld
met het lied van de Christelijke Boekenweek ‘Je hoeft
niet bang te zijn’.

De boeken mogen geprijsd worden tussen de € 0,10 tot
maximaal € 5,00. Denkt u bij het vaststellen van de verkoopprijs van mooie boeken aan ongeveer 1/3 van de
aankoopprijs. Een scherpe prijs verkoopt beter!

Ons programma ziet er als volgt uit:

De groepen 4 t/m 8 mogen om 12.05 uur zelf de
boeken uitstallen in de
aula. Verder gelden er
dezelfde regels.



Wo 4 oktober: opening met een boekenwurm van
kinderen. Dit vindt onder schooltijd plaats.
 Ma 9 oktober: Verhalenverteller Hans van Woerkom
komt een verhaal vertellen.
 Wo 11 oktober: tweedehands boekenmarkt in de aula van de hoofdlocatie en het lege lokaal van 12.1513.15 uur. Ouders welkom!
 Vr 13 oktober: groep 7 en 8 lezen de kleuters voor op
de dependance van 11.30-12.00u.

Om 12.15 uur mogen alle
kinderen in de aula gaan
kijken. U bent van harte welkom om uw kind te begeleiden en/of zelf boeken te kopen.
Lievelingsboek
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen tijdens de kinderboekenweek hun lievelingsboek meenemen en daar
iets over vertellen. Vanaf groep 4 zullen de kinderen
een voorleesbeurt krijgen. Ze mogen een stukje voorlezen uit hun lievelingsboek.

Nieuw dit jaar: boekenkraam ‘Boekhandel Janneke’
Vanaf maandag 2 oktober a.s. kunt u op de hoofdlocatie, eerste verdieping, de boekenkraam van
‘Boekhandel Janneke’ bekijken. Dit zijn nieuwe boeken
die u kunt aanschaffen. Denkt u hierbij alvast aan de
feestelijke decembermaand. Van de verkochten boeken Voorlezen
is 10% voor de school. Op deze wijze kunnen wij de
Behalve dat er in de klassen extra wordt voorgelezen,
schoolbibliotheek aanvullen met boeken.
gaan de kleuters naar de dependance op vrijdag 13 oktober a.s. Daar worden ze voorgelezen door de groepen
Tweedehands boekenmarkt
7 en 8.
Op woensdag 11 oktober a.s. organiseren wij de welbekende tweedehands boekenmarkt.
Wij hopen op een inspirerende boekenweek waar wij
de kinderen enthousiast kunnen maken voor lezen van
Hoe werkt het? Elke leerling neemt een kleedje mee
boeken.

