En toen!
Kinderboekenweek 2020
30 september - 9 oktober

Op woensdagochtend 30 september a.s. starten wij op school met de Nationale
Kinderboekenweek. Thema van dit jaar is ‘En toen!’. De kinderen zullen de geschiedenis
induiken en werelden van vroeger ontdekken door het lezen van boeken. Tijdens de
Kinderboekenweek staat lezen en leesbeleving voorop. Zelf lezen, voorlezen en voorgelezen
worden, alles komt aan bod. Ook gaan de leerlingen vanaf groep 4 aan de slag met het
schrijven van een eigen verhaal. Hieronder een paar activiteiten die onderdeel zijn van het
programma.
Voorlezen door meesters en juffen
Dit jaar zullen de meesters en juffen komen voorlezen in de klas. Het is nog een verrassing
wie er in welke klas zal komen.
Voorlezen aan de kleuters
De groepen 6/8, 7 en 8 krijgen op woensdag 7 oktober de kleuters op bezoek. Zij gaan in
kleine groepjes een leuk prentenboek voorlezen.
Opgeven voor de voorleeswedstrijd
Vanaf dinsdag 6 oktober kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 zich opgeven voor de
voorleeswedstijd. Vóór 11 november zullen de voorrondes in de klassen plaatsvinden.
Vrijdag 13 november vindt de grote finale plaats. Daar zullen de winnaars van groep 5 en 6
en de winnaars van groep 7 en 8 tegen elkaar strijden. Degene die de finale tussen groep 7
en 8 wint, zal mee gaan doen aan de vervolgronde waarbij er tussen verschillende scholen
gestreden gaat worden.
Leesmarathon
Op maandag 5 oktober vindt er een grote leesmarathon plaats op school. De kinderen van
groep 3 t/m 8 gaan een bepaalde tijd stillezen en laten zich hiervoor sponsoren. Groep 3
stopt na 30 min. en groep 8 na 1,5 uur. Met een deel van het opgehaalde geld gaan we dit
jaar nog meer leuke boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. Het andere deel
zullen we besteden aan het goede doel. De kinderen krijgen binnenkort een informatiebrief
en een sponsorlijst mee naar huis.
Boekenruilmarkt
Helaas kunnen we in verband met de huidige Coronaregels dit jaar de Kinderboekenweek
niet afsluiten met de traditionele tweedehandsboekenmarkt. Wat we wel doen is een
boekenruilmarkt voor de groepen 5 t/m 8. Hierbij ruilen de kinderen onderling boeken uit. Er
komt dus geen geld aan te pas en er is geen hulp van ouders bij nodig. De leerlingen moeten
zelf bepalen met wie en tegen welk ander boek ze hun eigen boek ruilen.

