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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is weer begonnen! Dit jaar is het thema
‘Gruwelijk Eng’. Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek
dan ook geopend met een griezelig toneelstukje, dat gelukkig
wel weer goed afliep. Ook hebben we al een schrijver op bezoek gehad in groep 3/4 en in de bovenbouw.
Er staat nog veel meer te gebeuren in deze Kinderboekenweek!
Zo zijn de leerlingen vandaag begonnen met het maken van
een griezelige tekening of het schrijven van een super eng verhaal. Deze kunnen ze inleveren bij de officiële Plantijn Kinderboekenweek jury, die de tekeningen en verhalen zal
beoordelen. De winnaar krijgt een gouden penseel of een gouden griffel!
Daarnaast zullen de leerlingen van groep 8 regelmatig gaan voorlezen bij de kleuters.
Leerlingen van groep 3 t/m 7 zullen met elkaar gaan ‘tutorlezen’: een oudere leerling
neemt een jongere leerling mee en samen zullen ze een leesboek en een verhaal lezen en
bespreken. Dit helpt bij de woordenschat en zorgt natuurlijk voor heel veel leesplezier!
Als laatste hebben we op donderdag 12 oktober een Kinderboekenweek-kijkmiddag. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanaf 14.15 uur bent u welkom op school: de ouderraad zal u dan eerst vertellen over de hulpcheques die u ook dit jaar in kunt vullen, zodat
het voor iedereen duidelijk is wie waarbij wil gaan helpen. Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de klassen, waar een gruwelijk eng programma is samengesteld…
We hopen u donderdag 12 oktober op school te zien! En leest u in de Kinderboekenweek
(én daarna!) ook samen met uw kind? Tips over hoe u dit het beste kunt doen, kunt u hier
vinden: http://www.thuisinonderwijs.nl/beter-leren-lezen-10-tips-voor-thuis/

Agenda:
Donderdag 12 oktober, v.a. 14.15 u.:
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober:
Vrijdag 27 oktober:
Woensdag 1 november:

Kijkmiddag Kinderboekenweek.
Herfstvakantie!
De volgende nieuwsbrief komt mee.
Studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.

Toestemming voor foto’s
Wij maken graag foto’s van de leerlingen, niet alleen om belangrijke momenten vast te
leggen, maar ook om op onze website en onze facebookpagina te laten zien wat we allemaal op school doen.
Dit willen we natuurlijk niet zonder uw toestemming doen. Daarom hebben we een paar
weken geleden een brief meegegeven met uw kind(eren), waarin we om uw toestemming
vroegen. Helaas hebben nog niet alle ouders het toestemmingsformulier ingeleverd! Hierdoor wordt het voor ons heel moeilijk om nog foto’s op de website of facebook te plaatsen, omdat we van een aantal kinderen niet weten of de ouders daar toestemming voor
geven. Daarom nu het vriendelijke verzoek: wilt u alstublieft het toestemmingsformulier invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind, als u dit nog niet gedaan
heeft?
Mocht u een nieuw formulier nodig
hebben, dan kunt u een van de meesters of juffen hierom vragen.
Alvast bedankt!

Schrijver op bezoek
We hadden afgelopen woensdag een schrijver op bezoek:
Jeroen Hoogerwerf kwam voorlezen uit eigen werk. Natuurlijk waren dit ook weer spannende en soms zelfs enge verhalen… maar alle leerlingen waren dapper genoeg om te blijven
luisteren! Daarnaast zijn ze begonnen aan hun eigen enge
verhalen. Spannend!

