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Purmerend, 30 september 2016

Kinderboekenweek
Van 5 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Voor altijd jong!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we allerlei leuke en leerzame activiteiten gepland.
woensdag 5 oktober
donderdag 6 oktober

Start van de Kinderboekenweek!
opening: Toneelstuk door leerkrachten
Bezoek 2 gekke oma’s

vrijdag 7 oktober

Om 14.00 boekenmarkt voor en door kinderen

maandag 10 oktober

Voorleescircuit van groep 1 t/m 8

dinsdag 11 oktober

Voorleescircuit van groep 4 t/m 8
Bezoek “speciale gast” voor groep 1/2 en 3
Voorlezen door Opa’s en Oma’s

woensdag 12 oktober
donderdag 13 oktober

vrijdag 14 oktober

Schrijfster Fiona Rempt op bezoek voor de
groepen 4, 5, 6/7 en 7/8
Boekenbal (disco) van 19.00 – 20.30 voor de
groepen 5, 6/7 en 7/8
Eerste selectie voorleeswedstrijd bekend per
klas.

Zoals u in bovenstaand schema kunt zien, is er op woensdag 12 oktober voorlezen door Opa’s en
Oma’s. Vandaar de volgende oproep!

Wij zijn op zoek naar opa’s en oma’s die het leuk zouden vinden om te komen voorlezen
op woensdag 12 oktober 2016.
Het voorlezen begint om 8.40 uur en duurt tot 9.00 uur.
Is dit echt iets voor u? Geef u dan op bij de meester of juf van uw kleinkind.
De kinderen en wij zouden het heel gezellig vinden als u komt.

Boekenmarkt
Ook dit jaar is er weer een boekenmarkt voor en door de kinderen. De kinderen mogen hun
eigen boeken verkopen op een kleedje in de aula. Deze markt is op vrijdag 7 oktober van
14.00 – 15.00 uur. De prijs van een boek is € 0,50 per stuk, stripboekjes € 0,20. Dus neem
kleingeld mee naar de markt!

Rectificatie Nieuwsbrief 24!
Vorig schooljaar stond in nieuwsbrief 24 (17 juni 2016) het vakantierooster van dit schooljaar.
Helaas ben ik er achter gekomen dat daar een fout in stond. In de nieuwsbrief stond dat de
herfstvakantie op 14 oktober start, maar dat is 17 oktober.
De kinderen hebben dus gewoon les op 14 oktober. De herfstvakantieweek is van 17 oktober
t/m 21 oktober.

