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Krabbel van de directie 

Oktober staat al voor de deur. De Kinderboekweek is een belangrijke activiteit in deze 

maand. Lezen is en blijft belangrijk. Leest u iedere avond voor? Wat als uw kind in 

groep 6/7/8 zit? Ik moet eerlijk bekennen dat het bij ons thuis ook anders is geworden. 

Mijn zoon zit nu in groep 8. Vorige schooljaar las ik soms nog wel voor, maar niet iedere 

avond. Hij leest zelf ontzettend goed en snel en is niet dol op lezen. Voorlezen vergeten 

wij soms gewoon. Toch vroeg hij er laatst weer om. Ik lees dan voor uit een boek wat 

eigenlijk een beetje boven zijn niveau is. Doordat ik moeilijke woorden goed uitspreek 

en soms uitleg, zal zijn woordenschat ook groter worden. Het voornaamste is het lees- 

en luisterplezier.  Ik was begonnen aan een Harry Potter en nu blijkt dat hij zelf verder 

gegaan is. Dat vind ik zo leuk.  Zelf ben ik dol op boeken en ik neem mij  nu voor om dit 

weer vaker te doen. Ieder jaar, met De Kinderboekenweek, mogen mijn kinderen, bij de 

plaatselijke boekhandel, een boek uitzoeken. Mijn zoon zegt: “ Mam, ik denk dat ik dit 

jaar een Harry Potter ga uitkiezen of die nieuwe “Sloddervos”. Uit de keuken hoor ik 

mijn dochter (15 jaar) roepen: “ Mam, is De Kinderboekenweek ook nog voor mij? Dan 

neem ik de Engelse versie!”   

In deze Juliaandacht veel informatie over De Kinderboekenweek.   

Iedereen veel leesplezier en alvast een fijne herfstvakantie. 

 

Groeten 

Saskia 
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Agenda  

4 okt Studiedag 
Alle leerlingen vrij 

5 okt Dag van de leraar 

7 okt Opening van de Kinderboekenweek op het plein 

14 okt Boekenmarkt op het plein van 14.45-15.30 uur 

15 okt Leerlingen groep 1 en 2 vrij 

18-22 okt Herfstvakantie 
Alle kinderen vrij 

 

Gym- & zwemrooster ( herhaling) 

Dinsdag gym 13.50 – 14.35 groep 8 

 14.35 – 15.20  groep 7 

Woensdag gym 08.30 – 09.15 groep 3 

 09.15 – 09.55 groep 4A / 4B (om de 
week) 

Vakleerkracht Gym 09.55 – 10.35  groep 5/6        (om de 
week) 

 10.35 – 11.15 groep 7 

 11.15 – 12.00 groep 8 

Donderdag gym 13.50 – 14.35 groep 4A/4B  (om de 
week)  ROTS en Water tot januari 

2022 
 14.35 – 15.20 groep 3 

Vrijdag gym 08.30 – 09.15 Groep 4B 

 09.15 – 09.55 groep 5        (om de week) 

 10.30 – 11.15 groep 4A 

 11.15 – 12.00 groep 6 

Donderdag Zwemmen (om 
de week) 

09.00 – 10.00 
 
14.00 – 15.00 

groep 6  Ouders brengen 
hun kind naar het 
zwembad (8.40 uur) 
groep 5 
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Kalender 2021-2022 met aanpassingen voor de onderbouw. 

In de bijlage kunt u de kalender vinden met alle vakantie- en studiedagen.  

Heeft u moeite met het lezen van de kalender, laat het mij dan weten. Dan 

maken wij een afspraak en leg ik het even uit. De kalender past goed aan de 

binnenkant van een kast of op de koelkast, 

Er zijn twee wijzigen toegevoegd ( t.a.v. de Juliaandacht van september ), 

namelijk de twee extra vrije dagen voor de groepen 1-2. 

Er is er een jarig…….. 

In oktober zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke kaart 

namens alle juffen en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen 

jullie een fijne dag! 

Nieuwe leerlingen  

Er komen weer een aantal nieuwe leerlingen bij die starten in oktober.  

Wij wensen jullie en hele fijne tijd op de JVS.  

“ De JVS, daar hoor jij nu bij!”  

 

 

Kiekjes uit de klas 
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Info Kinderboekenweek 2021“ Worden wat je wil” 

Woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021 

Het thema 

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.  
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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! 

Opening 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is het thema “worden wat je wil". De kinderen 

mogen op donderdag 7 oktober uiteraard verkleed komen als beroep/YouTuber, 

held, voetballer, cowboy, indiaan, etc. In de trant van ieder kind kan worden waar 

het van droomt. We kijken uit naar alle creaties.  

Om 8.30 uur zullen wij de Kinderboekenweek officieel openen op het plein.  

U bent van harte welkom om rondom de hekken langs het schoolplein de opening mee 

te kijken. Veel plezier alvast!  

Leesplezier 

Deze weken staat het lezen, leesgedrag en leesplezier centraal en zijn er nieuwe 

boeken/kerntitels van de Kinderboekenweek aanwezig. Schrijver Tijs van Marle 

komt de groepen 5 en 6 een bezoek brengen naar aanleiding van zijn nieuwe boek 

Knots.  

Actie boekhandel Laan 

Net als vorig jaar kunnen we extra boeken voor de schoolbibliotheek verdienen. Het 

enige wat u hoeft te doen is de gehele maand oktober uw kassabon met gekochte 

kinderboeken bij Laan te bewaren en in te leveren bij de groepsleerkracht.  

De school krijgt dan 10% van alle kassabonnen om te besteden voor de schoolbieb.  

 

Afsluiting Kinderboekenmarkt  

Hoe leuk is het om een ander kind blij te maken met een mooi boek, die jij ooit zelf 

hebt gelezen. Wij sluiten daarom de Kinderboekenweek af met de 

kinderboekenmarkt, waarbij de kinderen hun goede, ‘oude´ boeken op school aan 

andere kinderen mogen gaan verkopen. Dit gaan we doen op : 
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Donderdag 14 oktober van 14.45-15.30 uur. 

De kinderen nemen zelf een kleedje of deken mee en de boeken zijn voorzien van 

een prijs. 

Kinder- en stripboeken of informatieve boeken: alles geschikt tot ca. 12 jaar kan. De 

richtprijs is tòt 2 euro, goedkoper is prima. De kinderen kunnen zich bij de 

leerkracht opgeven als ze willen gaan verkopen. De leerlingen van groep 4 t/m groep 

8 verkopen zelfstandig en voor de leerlingen van groep 1-2-3 is begeleiding van u 

gewenst.  

Als ouder bent u  tijdens de boekenmarkt welkom op het plein om zelf te snuffelen, 

te kopen en ook om uw kind te begeleiden bij het kopen en verkopen. Om 15.25 uur 

zullen we tevens de Kinderboekenweek gezamenlijk afsluiten.  

Heel veel leesplezier gewenst,  

Met vriendelijke groet, Team JvS 

 

De Witte Brug 
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