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Lenen in de schoolbieb
Sparen voor de schoolbieb
Schrijver bij Boekhandel Sprey, Ouderkerk
Parkeerproblemen
Kleine aanpassing inlooptijd groep 1 t/m 4
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Kinderboekenweek: En toen? Terug in de tijd
De Kinderboekenweek 2020 staat weer voor de deur. Het thema dit jaar is: “En toen? Terug in
de tijd".
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Woensdag 30-9
Starten we de Kinderboekenweek in iedere klas. Deze week zullen er allerlei activiteiten zijn
rondom lezen zoals voorlezen door de leerkrachten, door leerlingen etc.
Woensdag 7-10: Alternatieve kleedjesmarkt
In verband met het corona-virus mogen er geen ouders in de school komen. Daarom dit jaar
geen traditionele kleedjesmarkt en geen boekenkraam. Er komt wel een alternatieve
kleedjesmarkt met een goed doel. Op 7 oktober mag ieder kind een aantal boeken mee naar
school nemen. Deze boeken worden “gedoneerd” aan school om te verkopen tijdens een grote
boekenmarkt in de aula. Daar zal een groot kleed worden neergelegd waar alle kinderen per
groep langs kunnen om een boek te kopen. Alle boeken worden verkocht voor € 0,50,- Denkt u
eraan dat u uw kinderen die ochtend geld (denk aan 2-3 euro) en eventueel boeken om te
verkopen meegeeft? De opbrengst zal gebruikt worden om nieuwe bibliotheekboeken aan te
schaffen rond het thema geschiedenis.

Leesplezier
Leesplezier is dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid. Als een kind met plezier een
boek heeft gelezen, zal het daarna sneller een nieuw boek oppakken. Daarom tot slot nog een
aantal tips voor thuis ter bevordering van het lezen:
1. Begin zo vroeg als kan met voorlezen.
Uit onderzoek op het gebied van lezen blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te leren lezen. Ze blijken taalvaardiger te zijn,
begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel
weinig zijn voorgelezen.

2. Lees met vaste regelmaat.
Het is beter voor de leesontwikkeling iedere dag tien minuten samen te lezen of voor te
lezen dan dat u één keer per week een uur hieraan besteedt.
3. Blijf zo lang als kan voorlezen!
Ook kinderen die zelf kunnen lezen vinden het fijn om voorgelezen te worden.Stel vragen en
praat verder. Hiermee oefent u ook de luistervaardigheden en woordenschat.
4. Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind.
5. Laat zien dat boeken erbij horen.
De houding van ouders ten opzichte van lezen is heel belangrijk. Door zelf regelmatig met
uw kind naar de bibliotheek of boekwinkel te gaan geeft u uw kind het belang van boeken en
van lezen mee.
6. Koop een nieuw boek!
Arend van Dam schreef het Kinderboekenweekgeschenk voor de 66ste Kinderboekenweek.
Dit boek krijgt u cadeau tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van tenminste € 12,50
aan kinderboeken.
Mylo Freeman maakte het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Het prentenboek is tijdens
de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
Wij hopen op een leuke en leerzame week!
De commissie van de Kinderboekenweek

Lenen in de schoolbieb
De bibliotheek is ook weer gestart. In de bieb zal een thematafel met boeken rondom het thema
En Toen? komen. De kinderen van groep 1/2 gaan voor het eerst boeken lenen die ook weer
mee naar huis mogen. Elke kleuter krijgt een speciaal katoenen tasje voor het lenen van de
boeken.

Sparen voor de schoolbieb met BRUNA: doet u mee?
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert BRUNA 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?
●
●
●
●

U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw
lokale BRUNA-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een BRUNA-winkel.
BRUNA telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en wij ontvangen een
waardebon.
We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons
of een BRUNA-winkel op.

Schrijver bij boekhandel Sprey Ouderkerk
Jozua Douglas komt vrijdagmiddag 2 oktober. Hij vertelt over zijn nieuwste boek Het
Piranha-complot, het zesde deel in de serie over Costa Banana. Een gloednieuw verhaal over
Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke president van Costa Banana.

Het optreden van Jozua Douglas kan wegens de Corona maatregelen niet plaatsvinden in de
winkel. Daarom komt hij naar de Amstelstroom. Het begint om 15.30 uur. Reserveren is
verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar info@boekhandelsprey.nl of kom even langs in
de winkel! Toegang is gratis. Na aanmelding ontvang je nog een mail met wat meer informatie.
Het belooft een hilarische middag te worden want Jozua Douglas is een van de grappigste
schrijvers van Nederland. Ook al ben je nog niet (zo) bekend met zijn boeken, is het heel leuk
om te komen! Na afloop is er een verkoop van boeken en kunnen kinderen hun boeken laten
signeren! Hopelijk zien we je 2 oktober!

Parkeerproblemen bij de school
Op dit moment zijn er bouwactiviteiten in het dorp i.v.m. de verduurzaming van een groot aantal
woningen. Dat betekent dat de parkeergelegenheid bij de school zeer beperkt is.
Ondanks dat is het niet de bedoeling dat u “even snel” uw auto dubbel parkeert of voor het
gemak op de stoep neerzet. Onze overburen worden daar heel erg ongelukkig / boos van, want
zij kunnen regelmatig zelf niet weg om naar hun werk te gaan!
Gelukkig kunt u altijd een parkeerplaats vinden bij de kerk. Daarvandaan loopt u via een pad
rechtstreeks naar de school. De eerste stop is bij het schoolplein en als u het pad verder volgt
komt u bij de hoofdingang. Kan niet missen. Aan ouders die in het dorp wonen zou ik willen
vragen om lopend of met de fiets te komen en wellicht kunnen de oudere kinderen ook best
alleen.

Kleine aanpassing inlooptijd groep 1 t/m 4
Het weer wordt slechter en het wordt kouder. We kunnen ons daarom voorstellen dat het voor
de ouders van groep 1 t/m 4 vervelend is om te moeten wachten tot alle kinderen er zijn en de
juf de groep meeneemt naar binnen. Ook voor ouders die zowel een kind in de bovenbouw als
in de onderbouw hebben, kan het vervelend zijn om te moeten wachten tot hun jongste kind
naar binnen mag. Vanaf a.s. maandag (28-09) gaat het daarom een klein beetje anders.
Van 8.20 tot 8.30 uur mogen leerlingen van groep 5 t/m 8 naar binnen: groep 5/6A en 5/6 B via
de hoofdingang en groep 7/8 via de aula deur. De lessen starten om 8.30 uur.
Van 8.30 tot 8.45 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 binnenkomen.
Groep 1/2 gebruikt daarvoor de hoofdingang. De leerkracht staat bij de voordeur en de kinderen
komen zelfstandig naar binnen, wassen hun handen en pakken een boekje.
Voor de kinderen van groep 3/4 wordt het een beetje anders: Ook zij mogen tussen 8.30 en
8.45 uur voortaan zelfstandig naar binnen via de deur rechts op de speelplaats. Ze hoeven dus
niet meer buiten te wachten totdat iedereen er is. De leerkracht vangt ze op in de klas, waar zij
hun handen wassen en een boekje gaan lezen. De lessen voor groep 1 t/m 4 starten stipt om
8.45 uur. Alle ouders blijven nog steeds buiten
Aan het eind van de dag verandert er niets. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan om 15.05 uur
(12.20 uur op woensdag) naar buiten via dezelfde weg als ‘s morgens. Groep 1 t/m 4 gaat op
15.15 uur (12.30 uur op woensdag) naar huis, ook weer via dezelfde deuren.
Alle leerkrachten lopen mee naar buiten zodat u een korte vraag kunt stellen of iets kunt
doorgeven.

Overblijfbijdrage innen met Schoolkassa
De overblijfbijdrage van dit schooljaar is vastgesteld op € 110,-. Vorig jaar hebben wij ervaring
opgedaan met Schoolkassa om de ouderbijdrage van de Ouderraad te innen, dat beviel,
vandaar dat wij ook de overblijfbijdrage voortaan via Schoolkassa willen laten betalen.
Binnenkort ontvangt u via Schoolkassa een uitnodiging.

