KINDERBOEKENWEEK 2018
Binnenkort gaat de Kinderboekenmaand 2018 weer van start! Op de Bron besteden we er
van maandag 1 tot en met vrijdag 12 oktober aandacht aan. Dit jaar is het thema ‘Door dik
en dun’ en zal het gaan over vriendschap. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden op
school rond dit thema en rond kinderboeken. Over een aantal activiteiten informeren we u
en jullie in deze brief:
- De wedstrijd voor groep 1 tot en met 4 en voor groep 5 tot en met 8
- Voorstelling op de onderbouw
- Corien Oranje op de bovenbouw
- Voorlezen
- De Kinderboekenmarkt
- Broodje knakworst

‘Door dik en dun’-wedstrijd voor groep 1 t/m 4
Ook dit jaar is er weer een wedstrijd waaraan je mee kunt doen. Maak thuis op je
allermooist een tekening bij het thema ‘vriendjes’. Zet je naam en klas er op en lever hem
snel, uiterlijk dinsdagmorgen 9 oktober, op school in. Misschien win je wel een prijs! Er zijn
prijzen voor groep 1/2 en voor groep 3/4.

‘Door dik en dun’-wedstrijd voor groep 5 t/m 8
Ook voor de bovenbouw is er weer een wedstrijd. We vragen je om een mooie poster te
ontwerpen bij het thema ‘Vriendschap’. Verzin je wat moois? Je mag het ook met z’n tweeën
doen als je dat fijn vindt. Uiterlijk dinsdagmorgen 9 oktober kun je deze poster inleveren bij
je eigen meester of juf. Zorg ervoor dat je naam en je klas erop staan. Iedereen die een
poster inlevert, maakt kans op een prijs. Er zijn prijzen voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Voorstelling op de onderbouw
Voor het zesde jaar op rij bieden kinderboekenschrijfster
Willemijn de Weerd en violiste Marieke Booy een
voorstelling rondom het thema van de
kinderboekenmaand aan. Ze hebben samen al honderden
voorstellingen gegeven. Dit jaar zal de voorstelling gaan
over vriendschap en wij gaan er naar kijken!
We gaan luisteren naar vriendschapsverhalen uit de
voorleesbundel ‘Kikkervisjes in de soep.’ Ook het actieboek ‘Voor mijn allerbeste vriend’
komt in de voorstelling terug. Er wordt viool gespeeld en muziek gemaakt op een accordeon.
We zijn benieuwd naar de leuke voorstelling, waar we als opening van de Kinderboekenweek
naar mogen gaan kijken op maandag 1 oktober.

Corien Oranje op bezoek op de bovenbouw
Op maandag 8 oktober komt Corien Oranje op bezoek bij de groepen
5 tot en met 8. Corien Oranje is een bekende kinderboekenschrijfster.
Ze komt vaak op scholen om kinderen te vertellen over boeken, om ze
te laten ervaren hoe cool het is om zelf verhalen te verzinnen én hoe
heerlijk het is om te lezen. We zijn erg benieuwd hiernaar.

Voorlezen
Tijdens de KBW vinden we het leuk als de kinderen van de bovenbouwlocatie komen
voorlezen aan de kinderen op de onderbouwlocatie. Dit gebeurt op donderdag 11 oktober
en vrijdag 12 oktober.

Kinderboekenmarkt
Op vrijdagmiddag 12 oktober zal de Kinderboekenweek op de Bron
afgesloten worden met een feestelijke kinderboekenmarkt van 14.30 –
15.15 uur op de bovenbouw. Ook de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan
van harte welkom om boeken te kopen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen kinderboeken, die ze thuis hebben
uitgezocht, meenemen naar school om deze te verkopen. Het zou fijn zijn
als iedereen vrijdag een klein bedrag aan muntgeld mee naar school mag
nemen om boeken te kunnen kopen.
Om het een en ander in goede banen te leiden, hebben we de volgende
spelregels:
• Alleen boeken die geschikt zijn voor kinderen en geschikt zijn voor school worden
aangeboden. Een stapeltje kindertijdschriften, goed bij elkaar gebonden, kan
natuurlijk ook.
• Alle boeken worden verkocht voor een prijs tussen de 0 en 2 euro.
• De prijs van een boek wordt op een stukje schilderstape of pleister geschreven en
voorop het boek geplakt.

Broodje knakworst
Om de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek op school nog
feestelijker te maken, zijn er tijdens de Kinderboekenmarkt broodjes
knakworst te koop. Een broodje knakworst kost 1 euro per stuk. Het is
dit jaar niet nodig om al vooraf bonnetjes te kopen. De opbrengst
wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe voorleesboeken voor
school. Kom je ook een broodje knakworst bestellen tijdens de
Boekenmarkt?

Kinderboekenweek in het kort

Maandag 1 oktober

Woensdagmorgen 3 oktober
Maandagmorgen 8 oktober
Dinsdagmorgen 9 oktober
Donderdagmorgen 11 oktober
Donderdagmiddag 11 oktober
Vrijdagmiddag 12 oktober
Vrijdagmorgen 12 oktober
Vrijdagmiddag 12 oktober

Onderbouw
Voorstelling Willemijn de
Weerd en Marieke Booy
(opening KBW)

Uiterste inleverdatum
wedstrijd
Prijsuitreiking wedstrijd
Voorlezen groep 1/2
Voorlezen groep 3/4
Kinderboekenmarkt
(locatie Mr. Drostweg),
14.30 – 15.15 uur

Bovenbouw

Opening KBW
Corien Oranje op bezoek
Uiterste inleverdatum
wedstrijd
Voorlezen groep 5/6
Prijsuitreiking wedstrijd
Voorlezen groep 7/8
Kinderboekenmarkt
(locatie Mr. Drostweg),
14.30 – 15.15 uur

Naast deze activiteiten wordt er in de groepen natuurlijk ook extra aandacht besteed aan
lezen en aan het thema ‘Door dik en dun’. We hopen op een geslaagde Kinderboekenweek!
Vriendelijke groet,
namens het team,
Juf Corina, juf Annemiek, Juf Gerrie v/d H en juf Ellen
KBW-commissie De Bron

