
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De Kinderboekenweek komt er weer aan! Dit jaar met als thema vriendschap: “Kom erbij”.  

Op woensdag 3 oktober gaan we de Boekenweek met de hele school openen. Dit doen we rond 

11.00 uur met een vossenjacht rond school. 

 

Wat gaan we verder nog doen tijdens de Kinderboekenweek? 

In de klassen schenken we natuurlijk extra aandacht aan boeken en het belang van lezen. We zorgen 

voor extra leestijd, lezen vaker voor en doen andere lessen en activiteiten, passend bij het thema. 

Daarnaast zijn er nog een aantal activiteiten die we met de hele school uitvoeren: 

 Op donderdag 4 oktober mogen alle kinderen een knuffeldier en hun lievelingsboek 

(voorzien van naam!) mee naar school nemen.  

 Op donderdag 4 oktober mogen de kinderen in het kader van dierendag en 

dierenvriendschap (onder begeleiding van een ouder/verzorger) om 13.00 uur een echt dier 

meenemen. De dieren blijven buiten. We verzamelen allemaal op het plein en kunnen de 

dieren van elkaar bekijken. Dit doen we tot 13.15 uur. De dieren moeten dan met de 

ouder/verzorger weer mee naar huis. 

 Op donderdag 11 oktober houden we van 14.00 uur tot 15.00 uur een boekenmarkt. Dit is 

voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen mogen tijdens de boekenmarkt hun eigen oude 

boeken en/of tijdschriften voor een prikkie verkopen. Denk aan een kleedje en/of kussen om 

op te zitten en de spullen op uit te stallen. Tijdens de boekenmarkt is iedereen 

(ouders/verzorgers, opa’s, oma’s etc.)   van harte welkom om te komen kijken en wellicht 

wat te kopen. Er is koffie en thee! 

 We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 12 oktober. We maken met alle kinderen een 

grote vriendenslinger, hand in hand. Uiteraard maken we hier foto’s van.  

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u natuurlijk tijdens 

een van de activiteiten te zien! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Wegwijzer   


