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Prikbord 6 oktober 2022 

 
Ouderbijdrage 
Donderdag 6 oktober krijgen alle leerlingen een brief mee, voor u als ouder, met het verzoek 
om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. In deze brief leest u waar de 
ouderbijdrage aan wordt besteed.  
Alvast hartelijk bedankt, mede namens de Activiteitencommissie, 
Coby van der Meulen. 
 
Kinderboekenweek 
Opening Gi- ga- groene Kinderboekenweek  
Het zal u niet ontgaan zijn: Gisteren was de opening van Kinderboekenweek!  
De kinderen werden op het plein welkom geheten door een pratende en wandelende boom. 
Ook boswachter Ko kwam bij alle groepen langs om met de kinderen te spreken over het 
belang van onze natuur en het behoud daarvan. Ook kregen alle groepen een mooi 
(voorlees)boek. De komende week is er op verschillende momenten nog meer aandacht  
voor lezen en leesboeken.  
We willen de Kinderboekenweek op vrijdag 14 oktober afsluiten met een gezellige 
boekenmarkt! Om de boekenmarkt te kunnen realiseren, hebben we jullie hulp nodig. We 
willen vragen of iedereen thuis op zoek wil gaan naar 
kinderboeken die thuis misschien niet meer zo vaak 
worden gelezen. De boeken moeten in elk geval heel en 
een beetje up-to-date zijn. Hoe meer boeken er worden 
aangeleverd, hoe ruimer de keus om een mooi ‘nieuw’ 
boek uit te kiezen. We hopen op veel medewerking! Alle 
kinderen krijgen op de dag van de markt een ticket om 
één gratis boek uit te zoeken. Tegen een kleine 
vergoeding van €1,- kan iedereen eventueel nog meer 
boeken kopen. De opbrengst komt ten goede aan het 
aanschaffen van nieuwe boeken voor school. Ouders zijn 
welkom om samen met hun kind rond te snuffelen op de 
boekenmarkt.  
Groep 1 t/m 4 van 11.30- 12.00 uur.  
Groep 5 t/m 8 van 14.00-14.30 uur.  
We zien jullie allemaal graag op onze boekenmarkt!  
Team. 
 
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, 
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spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we 

kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 5 t/m 16 oktober 2022 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 13 november 2022 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 14 december 2022 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. 
 
 
 
 
 
 
 


