
 
 

Den Haag, 1 oktober 2018 

 

 

Geachte ouder(s), 

Van maandag 1 t/m vrijdag 13 oktober a.s. is het weer Kinderboekenweek.  

Het thema van dit jaar is ‘Kom erbij!’ 

In alle groepen zal vanaf maandag 1 oktober a.s. op verschillende manieren aandacht aan de 

Kinderboekenweek worden besteed.  

Net als voorgaande jaren worden er ook dit jaar weer zilveren en gouden griffels en penselen 

uitgedeeld aan onze eigen schrijf- en tekentalenten. 

Wat gaan we allemaal doen tijdens de Kinderboekenweek? 

Opening Kinderboekenweek 

Vandaag, maandag 1 oktober, is in de hele school de dag gestart met een kwartiertje voorlezen in 

de klas. 

Groep 1-2 

De groepen 1-2 hebben vandaag, maandag 1 oktober, mogen genieten van de voorstelling ‘Voor 

mijn allerbeste vriend’ van Kindertheater Deepdeep. 

Op vrijdag 5 oktober a.s. ontvangen de groepen 1-2 schrijfster Vivian den Hollander in de klas.  

Zij gaat vertellen en voorlezen over het door haar geschreven boek voor de Kinderboekenweek: 

‘Lisa en Jimmy jij ook van mij.’ 

Groep 3 

In groep 3 zal op woensdag 10 oktober a.s. schrijfster Sanne de Bakker langs komen om te 

vertellen over een door haar geschreven kinderboek.  

Groep 4 

Vandaag, maandag 1 oktober, hebben de groepen 4 aan de locatie Eksterhof gekeken naar de 

voorstelling ‘Voor mijn allerbeste vriend’ van Kindertheater Deepdeep.  

Groep 5 

De groepen 5 brengen op donderdag 11 oktober a.s. een bezoek aan Bibliotheek Ypenburg. 

In de bibliotheek zal een speurspel voor de kinderen worden georganiseerd.  

Groep 6 

De groepen 6A en 6C brengen op woensdag 10 oktober a.s. een bezoek aan Bibliotheek Ypenburg.  

Groep 6B zal op dinsdag 9 oktober a.s. naar Bibliotheek Den Haag gaan. 

In de bibliotheek zal een speurspel voor de kinderen worden georganiseerd.  

Groep 7 

Groep 7B zal op donderdag 4 oktober a.s. een bezoek aan museum Meermanno brengen. 

De groepen 7A en 7C brengen op maandag 8 oktober a.s. een bezoek aan museum Meermanno in 

Den Haag.  

Groep 7A vertrekt pas rond 14.15 uur vanuit het museum en is naar alle waarschijnlijkheid iets later 

terug op school. 

Zij reizen hier met de tram naar toe. De kinderen hebben voor deze dag een OV-chipkaart met 

voldoende saldo nodig. 

Groep 8 

Groep 8A brengt op maandag 8 oktober a.s. een bezoek aan het Kinderboekenmuseum in Den Haag. 

Op donderdag 11 oktober a.s. zal groep 8B naar het Kinderboekenmuseum gaan. 

Groep 8C brengt op vrijdag 12 oktober a.s. een bezoek aan het Kinderboekenmuseum.  



Zij gaan hier met de tram naar toe. De kinderen hebben voor deze dag een OV-chipkaart met 

voldoende saldo nodig. 

Nationale Voorleeswedstrijd 

In de groepen 7 en 8 zullen de voorronden plaatsvinden voor de Nationale Voorleeswedstrijd.  

De groepen 7 en 8 houden op donderdag 18 oktober a.s. de finale van de voorleeswedstrijd. Uit 

iedere jaargroep wordt de beste voorlezer door de jury gekozen.  

De winnaars van deze finale zullen op vrijdag 19 oktober a.s. strijden om de titel ‘Voorleeskampioen 

van De Paradijsvogel’. 

Deze ‘Voorleeskampioen’ mag deelnemen aan het vervolg van de finale van de Nationale 

Voorleeswedstrijd. 

Boekenmarkt 

Op woensdag 10 oktober a.s. vindt er een boekenmarkt plaats op beide locaties. 

Op beide locaties kunt u, samen met uw zoon/dochter, boeken tegen kleine prijsjes te koop 

aanbieden. 

Wilt u samen met uw kind wat boeken voor een klein prijsje verkopen, dan kunt u uw naam noteren 

op het inschrijfformulier dat bij de klas hangt. Wij zorgen er dan voor dat voor jullie een plek voor 

een kleedje op het schoolplein wordt gereserveerd. 

U kunt zich tot 8 oktober a.s. op deze lijst inschrijven; na die datum is de inschrijving gesloten. 

Aan de locatie Eksterhof zal de boekenmarkt van 12.00 uur tot 12.45 uur plaatsvinden. Bij mooi 

weer is dit op het schoolplein en anders in het lege lokaal naast groep 1-2B. 

Aan de Weidevogellaan zal de boekenmarkt van 12.15 uur tot 13.00 uur plaatsvinden in de aula.  

Tijdens de boekenmarkt gelden wel een aantal spelregels: 

- Voor deelname aan de boekenmarkt dient u zich vooraf aan te melden op het inschrijfformulier 

bij de klas. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 oktober a.s.  

- Bij deelname krijgt u door ons een kleedje voor de verkoop toegewezen. 

- Neem alleen boeken mee waar je op bent uitgekeken. Dit om teleurstellingen te voorkomen! 

- De boeken worden tegen een klein prijsje verkocht.  

Zorgt u er voor dat u zelf voldoende wisselgeld meeneemt.  

Met vriendelijke groet,  

 

 

De Kinderboekenweekcommissie   


