
Gi-Ga-groen is het thema van 

de  Christelijke 

kinderboekenweek. Kinderen 

lezen over de natuur; planten 

en dieren, over de omgeving, 

zoals zee, bergen of bos. 

Vanaf dinsdag 11 oktober tot 

en met vrijdag 21 oktober 

zijn er op school allerlei 

leesactiviteiten. In deze 

leesnieuwsbrief leest u er 

meer over. 

 

De aftrap 

Op dinsdagmorgen 11 oktober 

starten we de leesweken met 

alle kinderen in het speellokaal. 

Hoe? ….. dat is nog een 

verrassing. 

 

Voorlezen in groep 1&2 

De kinderen in groep 1&2 

vinden het erg gezellig als papa 

of mama (of misschien wel een 

opa of oma) komt voorlezen. 

Hoe leuk is het om een keertje 

meester of juf te spelen? Het 

inschrijfformulier hangt in de 

hal bij de kleuters. 

 

 

 

Lekke lui lezen 

Lezen gaat het beste als je een 

lekker lui hoekje hebt waar je 

kunt zitten of liggen.  

Daarom mogen alle kinderen 

vanaf dinsdag een kussentje 

en/of kleedje mee naar school 

brengen. 

Boekenkleedjesmarkt 

Op dinsdag 18 oktober 

organiseren we een 

boekenkleedjesmarkt. Kinderen 

die boeken willen verkopen 

mogen de boeken en een 

kleedje meebrengen. (let op we 

verkopen deze middag alleen 

boeken!) 

Vanaf 14.15 uur zijn (groot) 

ouders en andere 

belangstellende welkom om 

boeken te kopen. Kinderen die 

zelf geen boeken verkopen, 

mogen wel boeken kopen. Alle 

kinderen mogen deze dag dus 

wat geld meebrengen zodat  

iedereen aan het einde van 

deze dag met een boek naar 

huis gaat. 

Let op: Deze dag mogen alle 

kinderen van groep  

1 t/m 4 in de klas worden 

opgehaald! De meester en juf 

lopen deze middag dus niet 

naar het hek! 

 

Voorleeswedstrijd 

De kinderen vanaf groep 4 t/m 

8 kunnen meedoen aan de 

voorleeswedstrijd. Eerst zullen 

er in alle klassen voorrondes 

gehouden worden. De winnaar 

van elke groep mag meedoen 

aan de grote finale, met een 

echte jury, op woensdag 19 

oktober in het speellokaal. 

Wilt u uw kind stimuleren om 

mee te doen aan de wedstrijd?  

 

Excursies  

Omdat het thema natuur is, 

zullen verschillende groepen 

ook nog een uitstapje in de 

natuur gaan maken. De ouders 

van betreffende groepen zullen 

hier via Parro bericht over 

krijgen.  

 

 

Lezen, lezen, lezen… 

Op school zullen we deze 

weken veel lezen. Er staan 

allerlei leesactiviteiten op het 

programma. Zo gaan de 

meester en de juffen voorlezen 

in andere groepen, gaan we 

een keertje boekdaten, leren we 

het themalied, gaan we aan de 

slag met leeskilometers… en 

nog veel meer.  

 

Leesbingo 

Op school lezen we deze twee 

weken dus heel veel, maar het 

zou fijn zijn als er thuis ook 

extra gelezen wordt. Op de 

achterkant van dit blad staat 

een  leesbingo. Wilt u samen 

met uw kind gaan voor een 

volle bingokaart? De volle kaart 

mag ingeleverd worden bij juf 

Hannie. Kinderen krijgen dan 

een klein presentje! Inleveren 

kan t/m 31 oktober (dus tot na 

de herfstvakantie!) 

 

Inloopmorgen 

Dit jaar sluiten we niet af met 

een kijkavond, maar met een 

inloophalfuur op vrijdagmorgen 

21 oktober. Van 8.30 uur tot 

9.00 uur kunt u binnenlopen in 

de klas van uw kind(eren). 

Welkom! De koffie staat klaar! 

En voor na deze gezellige 

leesweken wensen wij u een 

fijne:  

 

 

 


