Binnenkort gaat de Kinderboekenmaand weer van start! Op de Bron besteden we er van
woensdag 2 tot en met vrijdag 11 oktober aandacht aan. Dit jaar is het thema ‘Reis mee’.
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
· Speurtocht op de onderbouw (10 oktober)
· De Kinderboekenmarkt
· Broodje knakworst

Ontw erp je fantasievoertuig
Ook dit jaar is er weer een wedstrijd waaraan je mee kunt doen. Ontwerp thuis op je
allermooist een fantasievoertuig (2-dimensionaal). Gebruik hiervoor het kader dat je van de
juf of meester krijgt.

Zet je naam en klas er op en lever hem snel, uiterlijk dinsdagmorgen 8 oktober, op school
in. Misschien win je wel een prijs! Er zijn prijzen voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Speurtocht op de onderbouw (10 okt ober)
Donderdagmiddag 10 oktober is er voor de leerlingen van
de groep 1 tot en met 4 een speurtocht in de wijk van de
school. Daarvoor hebben we de hulp van ouders nodig.
Hierover ontvangt u een aparte brief. Helpt u ook mee?

Kinderboekenmarkt
Op vrijdagmiddag 11 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 knakw orst
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
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?
Naast deze activiteiten wordt er in de groepen natuurlijk ook extra
aandacht besteed aan lezen en aan het thema ‘Reis mee’. We hopen op een geslaagde
Kinderboekenweek!
Vriendelijke groet,
namens het team,
Juf Annemiek, Juf Corina, Juf Dicky en juf Ellen
KBW-commissie De Bron

