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Beste ouders,
De kinderboekenweek gaat binnenkort van start met een heel leuk en passend thema

“voor altijd jong”
De opening is op 4 oktober
om 14.15 in de arena.
Iedereen is welkom; vaders,
moeders, en vooral opa’s en
oma’s!!
In de groepen:
In de groepen worden allerlei activiteiten gedaan rond boeken, voorlezen en het thema “voor altijd
jong”.

Boekenmarkt:
Op vrijdag 14 okt. hebben we op school onze jaarlijkse boekenmarkt. Het zal dit jaar op dezelfde
manier gaan als vorige schooljaren. Onder schooltijd kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 met hun
leerkracht kijken op de boekenmarkt, die zal plaatsvinden in de multifunctionele ruimte achter onze
schoolbieb. Hebben de kinderen een boekentip/wens kunnen ze die hangen in de wensboom in de
schoolbieb. Wij zullen een keuze maken en deze boeken aanschaffen voor de schoolbieb.
Ze kunnen tijdens dit bezoek ook zelf een boek kopen. Wilt u daar graag bij zijn dan kan dat, kijk
voor de tijden in het schema. U kunt ook na schooltijd met uw kind naar de boekenmarkt.
De boekenmarkt is nog open van 15.00-16.00 uur.

Bezoek aan de boekenmarkt onder schooltijd:
8.30-8.55

4a

11.05-11.30

3b

8.55-9.20

4b

11.30-11.55

5a

9.20-9.45

8a

13.00-13.25

5b

9.45-10.10

7a

13.25-13.50

6a

10.15-10.40

3a

13.50-14.15

6b

10.40-11.05

7b

14.15-14.40

8b

Bij de boeken zullen veel bekende series zijn en boeken van bekende schrijvers.
Ze kosten tussen de 6,95 en 15,00 euro.
Over een percentage van het totale bedrag dat gekocht wordt op die dag, mag de school nieuwe
boeken uitzoeken. Zo hebben we al heel wat mooie titels kunnen toevoegen aan onze schoolbieb.

Nieuws van de site

http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/

Alvast wat boekentips:
*Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef Dolf Verroen het Kinderboekenweekgeschenk
Oorlog en vriendschap Voor het iets oudere kind.
Joop begrijpt niet hoe het kan, maar als Kees
hem voor het eerst aankijkt, weet hij dat ze
vrienden zullen worden. Maar het is oorlog en
Joop ontdekt al snel dat weinig dingen voor
altijd zijn. Sommige kinderen komen niet meer
naar school. De meester geeft geen les meer,
want Duitse soldaten hebben het schoolgebouw
in beslag genomen. Zelfs thuis is alles anders.
Met een onderduiker in huis moet je altijd op je
hoede zijn. Als de winter komt, sluipt de honger
Joops leven binnen. Gelukkig heeft hij Kees.
Maar kan hun vriendschap wel bestaan in een
tijd waarin goed en fout op scherp staan?

Bij aankoop van €10,- krijgt u het kinderboekenweek
geschenk, zolang de voorraad strekt.

* De wat jongere kinderen kunnen genieten van het Prentenboek “Waar is Ludwig?” van Floor
Rieder.

Oma is haar kat weer eens kwijt. Misschien zit Ludwig
bij de buren? Of bij de buren van de buren? Al zoekend
gaat oma alle huizen in haar straatje langs. Hier en daar
maakt ze een praatje en soms blijft ze iets langer
hangen dan haar bedoeling is. En Ludwig? Die heeft zo
zijn eigen favoriete adresjes in de straat en kent de
meeste buren misschien nog wel beter dan oma!

*De clip van “Voor altijd jong” én een dansinstructie van Kinderen voor Kinderen zijn nu al te zien op
http://kvk.vara.nl/clip/voor-altijd-jong-videoclip

Bij de opening van de Kinderboekenweek, op dinsdag 4 okt vanaf 14.15 in de arena, bent u van harte welkom en zal dit
nummer ook te horen zijn.
* De Voorleesgids
De Voorleesgids bevat een overzicht van ruim 140
voorlees- en prentenboeken voor kinderen van 0-6 jaar,
met voorleestips en informatie over het Prentenboek van
de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen en de
Griffels & Penselen. Op zoek naar tips om voor te lezen?
De Voorleesgids geeft antwoord.

De Penseeljury heeft het prentenboek Lettersoep van
illustrator en auteur Harriët van Reek bekroond met het
Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde
kinderboek van het afgelopen jaar dat in Nederland is
uitgegeven. Het Gulden Palet, de prijs voor het
best geïllustreerde kinderboek van buitenlandse origine,
is gewonnen door de Noorse illustrator Øyvind Torseter
met Het gat.
Penselen in het Rijksmuseum
In Penselen in het Rijksmuseum zijn de originele
prentenboekillustraties te bewonderen. De
tentoonstelling Penselen in het Rijksmuseum is gratis en
dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur in de
Teekenschool en loopt t/m zondag 19 februari 2017.
We wensen iedereen heel veel (voor)lees- en kijkplezier!
Groeten van de leeswerkgroep

We attenderen u nogmaals op vakanties en vrije dagen 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen

Studiemiddag

24-10-2016 t/m 28-10-2016
vanaf vrijdag 23-12-2016 t/m 06-01-2017
27-02-2017 t/m 03-03-2017
maandag 17-04-2017
24-04-2017 t/m 05-05-2017
25-05-2017 en 26-05-2017
maandag 05-06-2017
vanaf vrijdag 14-07-2017 t/m 25-08-2017 (vakantie vanaf donderdag 15.00 u)
26-09-2016
07-11-2016
14-04-2017
24-05-2017
20-06-2017
16-2-2017 (leerlingen ’s middags vrij)

U vindt dit overzicht ook op de website via SCHOOL/OUDERS/vakanties en vrije dagen.

Links voor ouders/kinderen
A2 Tunnelrun voor Kinderen
UNICEF heeft op zondag 30 oktober een KIds Run, er wordt door de A2 tunnel gerend.
Meedoen kost € 3,50 per kind en opbrengst gaat naar het thema Kinderarbeid.

festival jong! In Ainsi. Herfstvakantie 21 t/m 30 oktober.
www.festivaljong.nl
Vriendjes/Open dag scouting Bunde:
www.scoutingbunde.nl

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

