
 
 

Mededelingen van 1 oktober 2019 
 

Agenda 

Di 1 oktober   groep 3/4/5 F van Kelly gaat naar Schooltuinen, zie onder 

Wo 2 oktober   groep 1/2A en 1/2B naar Schooltuinen, zie onder 

Do 3 oktober   groep 1/2C naar Schooltuinen, zie onder 

Di 8 oktober groep 3/4/5D(Marcel) en 3/4/5E(Miriam) naar Schooltuinen, zie onder 

Wo 16 t/m vr 18 oktober werkweek BB 

Ma 21 t/m vr 25 oktober herfstvakantie 

Ma 28 en di 29 oktober  Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 

 

Algemeen / Kinderboekenweek 
Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober)  

De Kinderboekenweek komt er weer aan! Het 

thema is: Reis mee! Een thema waarin reizen 

en vervoer centraal staan. In de klassen zullen 

we er aandacht aan besteden.   

 

Een tweetal activiteiten willen we graag onder 

de aandacht brengen.  

- Boeken ruilen  

De afgelopen jaren bleek dit een groot 

succes.   

Hoe werkt het? Vanaf dinsdag 1 oktober 

kunnen kinderen een boek (of boeken) van 

huis meenemen dat ze uit hebben en niet 

meer willen lezen. Deze boeken worden in een 

krat (onderverdeeld in onder- midden- en 

bovenbouw) gelegd in de bibliotheek. In de 

daaropvolgende week gaan we per klas een 

bezoekje brengen aan de bieb en kijkt ieder 

kind of er een boek ligt dat hij of zij graag wil 

lezen (en mee naar huis mag nemen). Wij 

hopen dat er veel geruild gaat worden!  

- Kinderboekenmarkt  

Op maandag 7 oktober van 14:45 tot 15:45 

uur komt de Amsterdamse Boekhandel bij ons 

op het schoolplein. U kunt dan diverse 

kinderboeken kopen.  

Tevens hebben we een 

samenwerkingsovereenkomst met de 

Amsterdamse Boekhandel. Dit houdt in dat 

wanneer u een boek bij hen koopt, 10% van 

de opbrengst gereserveerd wordt voor het 

aanschaffen van nieuwe boeken voor onze 

bibliotheek. Let op: de (copy) bon moet op 

naam van de BMS gezet worden. Meer 

informatie hierover is te vinden op de website 

van de Amsterdamse Boekhandel:  

http://www.de-amsterdamse-

boekhandel.nl/partners/   

Dit jaar hebben we van de opbrengst van het 

afgelopen jaar een aantal boeken aangeschaft 

die we gaan gebruiken in combinatie met het 

kinderboekenweekpakket.  

Deze boeken komen uiteraard na de 

Kinderboekenweek in onze bibliotheek te 

staan. 

 

 

http://www.de-amsterdamse-boekhandel.nl/partners/
http://www.de-amsterdamse-boekhandel.nl/partners/


 
 
Bibliotheekouders gezocht! 

Om ons leesonderwijs te ondersteunen, is het 

hebben van een goede bibliotheek van groot 

belang. Het stimuleert het leesplezier! 

Op dit moment is de collectie in onze 

bibliotheek aangevuld en kunnen de kinderen 

nóg meer leuke boeken lezen.   

In de bieb zitten ouders die kinderen o.a. 

helpen bij het kiezen van een boek, de 

registratie van uitlenen en innemen bijhouden 

en de bibliotheek overzichtelijk en netjes 

houden. We proberen de bieb  elke dag tussen 

13u en 15u te openen (woensdag van 10.30u 

tot 12.30u). Hiervoor kunnen we nog extra 

hulp gebruiken. Ook al is het maar een dag in 

de maand of per twee maanden, alle hulp is 

van harte welkom.  U kunt zich aanmelden bij 

Myonie, myonie@xs4all.nl of bij de leerkracht 

van uw kind.  Alvast dank voor uw hulp, want 

veel lezen is superbelangrijk!  

Schoolgids 

De schoolgids 2019-2020 vindt u op onze 

website. 

Onderbouw 

De kinderen van de Onderbouw gaan deze 

week het Herfstpad lopen bij de Aemstel 

Schooltuinen. De kinderen lopen langs de 

mooie borders en gaan diverse opdrachtjes 

uitvoeren waarbij ruiken, voelen, dingen 

maken en zoeken centraal staan. 

groep 1/2A (Diana en Monique) en 1/2B (Inge 

en Monique) gaan op woensdag 2 oktober 

naar de Schooltuinen en groep 1/2C van Lisa 

gaat er op donderdag 3 oktober naartoe. 

Denkt u aan gepaste (regen-) kleding en 

laarzen! De kinderen kunnen vies worden. De 

groepen rijden met de auto naar de 

Schooltuinen. Wilt u uw kind een 

stoelverhoger meegeven? 

 

 

Middenbouw 

De Middenbouw gaat ook in oktober naar de 

Aemstel Schooltuinen. Zij volgen daar een les 

over vogels in Nederland en hun 

voedselketen. Deze les wordt gegeven door 

een valkenier en sluit aan op ons project over 

Nederland. 

De groep van Kelly gaat morgen, dinsdag 1 

oktober naar de Schooltuinen. De groep van 

Miriam en de groep van Marcel gaan op 8 

oktober. De kinderen lopen onder begeleiding 

van ouders daar naartoe en zijn om 15:00 uur 

weer terug op school. 

 

 

Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst! De 

school start weer op woensdag 30 oktober. 
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