
 

Nieuwsbrief 1 oktober 2021  

 
 

 
Kinderboekenweek 
Volgende week start de Kinderboekenweek. 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! 
 
In de verschillende lessen en workshops van Kansrijke Taal en Wereldoriëntatie (WO) zal het thema 
‘Worden wat je wil’ aan de orde komen. We hebben ook al een aantal aanmeldingen van ouders 
ontvangen die wat willen komen vertellen over hun beroep. Fijn! 
En natuurlijk wordt er heel veel gelezen en voorgelezen. Voor elke bouw zijn nieuwe leesboeken bij 
dit thema aangeschaft, waarin de kinderen volop kunnen lezen. 
 
 
Vanuit de MB 
Aanstaande dinsdag 5 oktober zal in de middenbouw de Kinderboekenweek geopend worden. Na de 
gezamenlijke opening gaan de kinderen in de groep met een activiteit bezig waarbij ze hun 
lievelingsboek nodig hebben. Het is dus handig als de kinderen van de middenbouw uiterlijk dinsdag 
hun lievelingsboek mee naar school brengen. 
 
Groep 3 
Aanstaande maandag 4 oktober is het dierendag. De kinderen van de groepen 3 mogen die dag een 
foto van hun huisdier of lievelingsdier meenemen. In de groep gaan wij hier een taalactiviteit aan 
koppelen. 
 
 



Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
05-10 Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd) 
05-10 OR 
06-10 Start Kinderboekenweek 
12-10 Startgesprekken 
13-10 Startgesprekken 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
 
 

 


