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1. Opening van De Schoolbibliotheek 12 

oktober      

       

Op donderdag 12 oktober is de 

schoolbibliotheek officieel geopend. Na de 

uitleg over de werking van de 

schoolbibliotheek werd er een gedicht 

voorgelezen. Vervolgens werd het lint  

doorgeknipt door de jarige kinderen van die 

dag. Elke groep heeft alvast een boek 

meegekregen om in de groep te lezen. De 

kinderen van groep 1 t/m 5 zullen regelmatig 

in kleine groepjes boeken gaan lenen in de 

schoolbibliotheek. De kinderen van de 

groepen 6 t/m 8 mogen in de ochtend van 

8.30-9.00 uur naar de schoolbibliotheek. Op 

dit tijdstip zal er altijd een ouder aanwezig zijn 

om de kinderen te begeleiden. Kom gerust 

eens een kijkje nemen! 

 

     

 

2. Kunstworkshops door Judith de Haan 

Judith de Haan is illustrator. Zij maakt 

prentenboeken, tekent festivals en 

evenementen voor mensen die er niet bij 

konden zijn of die ze willen herinneren. Soms 

ontwerpt zij artikelen voor tijdschriften en 

musea. 

Zij volgt de opleiding “Beroepskunstenaar in 

de Klas”(Bik), waar zij leert om lessenseries op 

te zetten rondom kunsteducatie. In de week 

23 oktober zal zij een aantal kunstworkshops 

geven in verschillende klassen. Haar 

lievelingskleur is blauw. 

 

 

 

 



 

3. Schrijver Tjibbe Veldkamp in groep 4 

De kinderen in groep 4 luisterden zo 

aandachtig naar Tjibbe dat hij drie verhaaltjes 

kon vertellen. En, als klap op de vuurpijl… 

kregen we ook nog een handtekening in ons 

voorleesboek Bert en Bart en de zoen van de 

zombie.  

 

4. Kinderboekenweek in de 

kleutergroepen 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de 

groepen 1/2 gewerkt over monsters. We 

hebben veel prentenboeken gelezen. De 

kinderen hebben (grappige, blije, boze en 

verdrietige) monsters getekend. Ze hebben 

voor deze monsters ook namen bedacht zoals: 

Knuffelmonster, Oogarmpje, Polly of Flippie. 

Van kosteloos materiaal zijn er mooie 

monsters geknutseld! Afgelopen woensdag 

was de schrijver Tjibbe Veldkamp bij ons op 

bezoek. Hij heeft voorgelezen uit het boek 

‘Agent en Boef’. De kinderen hebben 

aandachtig zitten luisteren. 

 

5. Boekenmarkt 

 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek 

konden leerlingen hun boeken verkopen in de 

aula. Op tafels en op kleedjes deden de 

boekverkopers goede zaken. Want hoe leuk is 

het om je boeken die jezelf hebt gelezen…of 

niet….te verkopen. En hoe leuk is het boeken 

te kopen voor een zacht prijsje. Het was een 

geslaagde en vooral gezellige afsluiting. 

 

 

6. Lezen, lezen, lezen en een schrijver in 

groep 3 

Woensdag was Tjibbe Veldkamp o.a. in groep 

3. Hij vertelde over zijn boeken van agent en 

boef. De kinderen luisterden aandachtig en 

hadden veel plezier. Daarna gingen ze zelf 

weer erg enthousiast aan het oefenen van 

woordrijtjes lezen en hun eigen leesboeken. 



 

Zo kunnen ze immers zelf ook snel de boeken 

van agent en boef lezen! 

     

7. Voorleeswedstrijd 

Vanmiddag was de 

finale van de 

voorleeswedstrijd. In de 

finale streden Teun, 

Loek, Isabel, Geertje, 

Elisa en Roos om de 

titel. Na lang jury 

beraad heeft Isabel uit 

groep 7 gewonnen. Zij 

zal onze school 

vertegenwoordigen bij 

de regionale 

kampioenschappen.  

  

Aandachtig publiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg van de Jury 

 

8. Herfstvakantie 

Aankomende week is het herfstvakantie. We 

zien iedereen graag weer op school op 

maandag 23 oktober. Fijne vakantie! 

 

     

 

 

 

 


