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Inloopochtenden 

 

Voor de groepen 1 t/m 4 staat er binnenkort een inloopochtend gepland. 

Op de Brink is dit op vrijdag 8 oktober. U mag die dag samen met uw kind in groep 3 en 

4 in de klas komen kijken van 8.20 tot uiterlijk 8.50 uur. Uw kind vertelt zelf aan u hoe 

het allemaal werkt op school en natuurlijk kunt u schriften en werkjes bewonderen.  

 

Voor de locatie Diemewei staat op vrijdag 15 oktober de inloopochtend voor de groepen 

1 t/m 4 gepland. Ook dan mag u samen met uw kind in de klas komen kijken van 8.20 

tot uiterlijk 8.50 uur. 

 

Dag Dieren Dag  

 

Het is Dag Dieren Dag op 4 oktober. Ben jij er klaar voor? 
 

We sturen alle Lekker Anders Dag-leden een mail met een 

échte Dag Dieren Dag Bingokaart. Print deze kaart vóór 4 

oktober en doe mee!  

Kijk of je op weg naar school of op de weg terug naar huis 

de 9 dieren kunt spotten; dieren die leven in jullie buurt.  

Speuren maar en tik ze af op je Bingo kaart. De eerste 5 

ingezonden foto’s met een volle bingokaart ontvangen een 

toffe dierenprijs.  

Binnenkort meer informatie, dus houd je mailbox goed in de gaten! 

Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan altijd! Meld je dan nu aan via 

www.lekkerandersdag.nl en doe mee!   

 

 

http://www.trinoom.nl/
http://www.lekkerandersdag.nl/
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Bruna Spaar Actie 

 

 

 
Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna ook dit jaar weer 
de actie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. Wij willen graag het 
(voor)lezen van kinderboeken 
stimuleren en zouden het leuk vinden 
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen 
uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel 
en lever vóór vrijdag 5 november de bon in bij de leerkracht.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de Trinoom ontvangt een 

waardebon. 
• We mogen dan t/m half december 2021 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij de Bruna-winkel.  
 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!  
Kijk voor de actievoorwaarden op https://www.bruna.nl/schoolbieb 
 
Veel leesplezier, werkgroep Kinderboekenweek. 
 

 
 
Kinderboekenweek 2021 

 

 
Het maakt niet uit wie je 
bent of waar je vandaan 
komt, goed bent in rekenen 
of juist in tekenen, vier jaar 
oud bent of al tien jaar, 
ieder kind kan worden waar 
het van droomt. Beroepen als 
astronaut, dokter of kok… 

Kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen 
of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 
 
 

Opening Kinderboekenweek: 
Woensdag 6 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. 

 
Kussentje Lezen 
Het ‘kussentjes-lezen’ doen we ook dit jaar weer. De kinderen kiezen in welke groep ze 
naar een verhaal gaan luisteren.  De kinderen mogen een klein kussentje meenemen, vanaf 
vrijdag 8 oktober. De kussens worden bewaard in de luizenzak.  

https://www.bruna.nl/schoolbieb
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Het kussentjes-lezen vindt plaats aan het eind van de volgende middagen: 

• Vrijdag 8 oktober 

• Maandag 11 oktober 

• Woensdag 13 oktober 

Boeken-Leen-Tafel 
Ook dit jaar is er weer een boekenleen-tafel in de klas. Kinderen nemen een boek mee 
naar school, dat ze gelezen hebben. Op school kunnen andere kinderen dan gedurende de 
Kinderboekenweek in het boek van een klasgenoot lezen. Zet de 
naam van uw kind in het boek. Na de Kinderboekenweek krijgt het 
kind het eigen boek weer mee naar huis. 
  

Afsluiting Kinderboekenweek 
Op vrijdag 15 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten. Deze 
dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. Kleding 
passend bij een beroep. 
 
Alvast ook thuis veel plezier gewenst,  
de Kinderboekenweek-werkgroep;  
Annemiek, Miranda (OuderRaad) en Roel. 
  
 
 


