
 

 

Beste ouders en verzorgers. 

Op woensdag 5 oktober a.s. is het weer zover! Dan begint weer het 

grootste boekenfeest voor jong en oud. In heel Nederland start dan 

de Kinderboekenweek en deze duurt t/m zondag 16 oktober. 

Het thema is deze keer: Gi-Ga-Groen! en gaat over alles 

wat met dieren en de natuur te maken heeft. 

De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 

en te doen. Denk aan: in bomen klimmen en dierensporen zoeken in 

het bos; zandkastelen maken of vliegeren op het strand; een hut 

bouwen of picknicken in het park; vogels spotten of een moestuintje 

maken in je eigen tuin. Ideetjes genoeg! 

We openen de Kinderboekenweek gezamenlijk met alle groepen van 

de Clipper met een eigen lied en dans door onze eigen Vocal        

group geleid door onze muziekjuf Helen. Dit zal plaatsvinden om 

ongeveer 8.45 uur op het podium op het schoolplein aan de 

achterkant van de school. (Bij slecht weer in de aula). 

De kinderen gaan eerst gewoon naar hun eigen klas op de     

normale tijd (tussen 8.15 en 8.30) en lopen daarna met hun 

leerkracht naar het podium. Indien u wilt kijken mag dat uiteraard  

en kunt u achter de groepen gaan staan op het schoolplein.  

Komt u ook? 
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Daarna luisteren we samen naar een prentenboek in de klas 

en doen we diverse activiteiten die het leesplezier bevorderen 

en de boeken onder de aandacht brengen. 

Vindt u het leuk om op school in de klas van uw kind een 

(prenten)boek voor te komen lezen? Dan vinden wij dat uiteraard 

een geweldig idee! De leerkracht van uw kind zal u uitnodigen 

om in te schrijven op Parro op bepaalde tijden om dit in zo goed 

mogelijke banen te leiden.  

Ook gaan we dit jaar het leesalarm inzetten. Dit is een hele leuke 

activiteit die garant staat voor leesplezier en leesbevordering. 

Het allerbelangrijkste: iedereen is tegelijk aan het lezen! 

Wanneer het leesalarm klinkt gaan alle kinderen 15 minuten lezen in 

een leesboek of wordt er door de juf of meester voorgelezen. 

Kortom 1,5 week boordevol leuke activiteiten waarin we dit 

leuke boekenfeest met elkaar gaan vieren!  

Wilt u meer informatie over de Kinderboekenweek en de 

bijbehorende thematitels, dan kunt u deze vinden op 

https://www.hebban.nl/kinderboekenweek  

Kinderen voor Kinderen heeft net als alle andere jaren weer een heel 

leuk lied met een dans erbij gemaakt. Bent u nieuwsgierig en vindt u 

het leuk om het lied met uw kind te zingen dan kunt u dit vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY 

Het is natuurlijk ook fijn om zelf met uw kind op stap te gaan in de 

natuur. Op de websites van de ANWB en de IVN Natuureducatie 

staan leuke uitstapjes of wandelroutes.  

Tot 5 oktober en alvast veel voorpret gewenst!  

Groetjes van de feestcommissie  

https://www.hebban.nl/kinderboekenweek
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY

