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Kinderboekenweek 

In de Kinderboekenweek van 2020 staat het thema “En toen?” centraal.  

Op school openen we de Kinderboekenweek op woensdag 30 september. Alle juffen/ 

meesters wisselen in het begin van de ochtend even van klas en lezen dan een boek 

voor in een andere groep. De Kinderboekenweek vindt plaats van 30 september tot en 

met 9 oktober. Op school besteden wij natuurlijk aandacht aan de Kinderboekenweek. 

Op allerlei manieren staat het lezen centraal.  

Met de afsluiting vrijdag 9 oktober zullen de kinderen uit de bovenbouw voorlezen bij de 

kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Het is leuk om in deze periode ook thuis extra 

aandacht te besteden aan het (voor)lezen. We wensen iedereen veel leesplezier toe! 

Namens het team, juf Wilma en juf Alice. 
 

Sparen voor nieuwe boeken!  

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. 

Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden 

om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer 

boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) 
kinderboek(en) bij de Bruna winkel en levert de kassabon vóór 14 november 2020 in 
op school bij één van de leerkrachten.   
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een 
waardebon.  
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag 
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.   

  
Dus, mocht u in de gelegenheid zijn…  
Wij zien de bonnen graag tegemoet!  
Namens het team, Wilma en Alice.   
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Leerlingadministratie 

Wij willen graag dat de leerlingadministratie up to date blijft. Daarom het volgende: 

-Geef het door wanneer u gaat verhuizen. 

-Geef het door wanneer uw gezinssamenstelling/-situatie anders is geworden. 

-Vergeet u niet uw zoon/dochter op tijd aan te melden. Ook als dat nog wat langer 

duurt, kunt u dat al wel vast doen. 

U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter, maar het mag ook 

rechtstreeks naar mij. 

Mary Sloot 

Groep 3. 

 

Kamp groep 8 

Wij gaan van woensdag 30 september t/m vrijdag 2 oktober. Ook dit jaar hebben we 

weer gekozen voor Ameland. We hebben er veel zin in en kijken uit naar 3 gezellige 

dagen! 

Juf Annet, meester Ivo, juf Annemarie en juf Esther 

 


