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Kinderboekenweek 2015
Woensdag start de Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema RAAR MAAR WAAR.
Op 7 oktober openen we de week op een bijzondere manier. De kinderen starten om half negen in de
klas en lopen dan met hun leerkracht naar de aula, alwaar het startsein wordt gegeven.
Om 12.15 uur staat de Liefde voor Lezen-Commissie in de aula klaar voor de verkoop van een ruime
selectie van de boeken van De Kleine Prins. Denkt u alvast aan de feestdagen? Bij aankoop van
tenminste 10 euro aan boeken krijgt u het boekenweekgeschenk Per Ongelukt! cadeau, geschreven
door Simon van der Geest.
Let op: we hebben deze keer helaas GEEN PIN-mogelijkheid, dus vergeet vooral niet om contant
geld mee te nemen. We hebben wel wisselgeld, dus gepast betalen hoeft niet.
Ook deze keer kunnen er weer boeken worden gekocht door de (groot)ouders en kinderen die
worden geschonken aan de schoolbibliotheek. Voor deze actie “adopteer een boek” kun je een
bedrag doneren en zo meehelpen een boek aan te schaffen voor de schoolbibliotheek.
We maken een mooie tafel met daarop de boeken die we willen adopteren. Op de tafel komt een
intekenlijst waarop elke leerling, juf/meester of ouder die doneert zijn of haar naam en klas kan
schrijven. Op deze manier kan je alleen, met een broer of zusje, of met meer kinderen samen
boeken kopen voor onze schoolbieb. Wij zorgen voor de stickers waarop de namen van de
"donateurs" komen te staan, die we voorin de boeken plakken.
Als we van elke leerling kind 1 euro zouden krijgen, kunnen we voor ruim 230 euro nieuwe
leesboeken, prentenboeken en informatieboeken kopen voor alle groepen. Dat is meer dan ons te
besteden jaarbudget, en daarom heel erg welkom. Want dat betekent ongeveer 25 nieuwe boeken.
We kunnen al boeken uitzoeken die volgend jaar kunnen worden gelezen voor de Kinderjury,
wanneer de kinderen het mooiste boek mogen kiezen dat is verschenen in 2015.
Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap.
De rest van de Kinderboekenweek doen alle kinderen in de klas bijzondere boeken- en
leesactiviteiten rond het thema RAAR MAAR WAAR.
We verheugen ons alvast op een bijzondere Kinderboekenweek!
De Liefde Voor Lezen Commissie en het team.
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AGENDA
Wo 7 okt

KINDERBOEKENWEEK ‘raar maar waar’

Vr 9 okt

Atelierroute groepen 1/2

Ma 12 okt

Alle kinderen krijgen een “codebrief” van de schoolfotograaf mee

Wo 14 okt

Atelierroute groepen 6/7/8

Vr 16 okt

Atelierroute groepen 3/4/5

VR 16 okt

Cursus overblijfmedewerkers

Ma 19 t/m vr 23 okt

HERFSTVAKANTIE

voorstelling groep 1-2c

HET GEHEIM VAN JORIS EN DRAAKJE
Zie je wel eens een libellen vliegen.... Maar zijn het wel echt libellen? Nee, het zijn elfen meisjes die verkleed zijn als
libellen zodat niemand weet dat ze elfjes zijn. Als het nacht wordt doen de libellen hun pakjes uit en dansen de elfen om
de vijver.
1 keer per jaar komen de bomen in het bos tot leven. Zij vieren feest met alle dieren en laten hun takken kraken en
stampen met hun stammen.
Een mol zie je niet vaak.... Maar als je er één ziet moet je maar eens goed kijken of het wel echt een mol is. Onder de
grond leven namelijk trollen die zich verkleden als mollen. Wanneer het nacht is dansen de trollen om een groot vuur
heen. Maar pas op want ze zijn een beetje onhandig en staan zo op je grote teen!
Dit zijn geheimen die alleen Joris en zijn knuffel draak weten.... Stttt.... Aan niemand vertellen he!!

Het centrum is gevestigd in de C.J. van
Houtenlaan 1G.

Vraag van de maand:
Wat zijn de vijf beste principes
voor opvoeders?‘

Elke maand stelt het CJG een vraag centraal.
Op de site vindt u de antwoorden en veel
praktische tips.
Het is de moeite waard deze website eens te
bezoek
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