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Nieuwsbrief 3  2018-2019    2 oktober 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Kinderboekenweek (8 t/m 12 oktober) 
De week van 8 t/m 12 oktober staat in het teken van de kinderboekenweek. 
Het motto van de kinderboekweek is dit jaar “Vriendschap”.  
 
We willen deze week natuurljik extra aandacht besteden aan het lezen. Hieronder staan 
twee extra activiteiten die we willen gaan organiseren 
 

1. Verhaaltje na het slapen 

 
Meestal wordt er een verhaaltje (voor)gelezen voor het slapen gaan. 
Omdat we binnenkort Kinderboekenweek vieren doen we het eens een keer helemaal 
anders: We lezen een verhaaltje ná het slapen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 6 t/m 8 in kleine groepjes verhaaltjes gaan 
voorlezen aan groep 1 t/m 5. 
De voorlezers mogen aan het begin van de week een boek meebrengen naar school 
waarvan ze denken dat de jongere kinderen dit leuk zullen vinden. Samen met de meester 
wordt dan gekeken of het een geschikt boek is. 
Op donderdagochtend 11 oktober mogen alle kinderen in hun pyjama op school komen. 
Een knuffel en een kussen mogen mee om het extra gezellig te maken. We beginnen gelijk 
om 8.30 uur. 
 
In het kort 
Wanneer? Op donderdag 11 oktober om 8.30 uur 
Niet vergeten:  -Voorleesboek (aan het begin van de week)  

- Pyjama/ badjas 
- Kussen 
- Knuffel 
- Gewone kleren  

We hopen op een gezellig voorleesuurtje met alle kinderen. 
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2. Boekenmarkt 
 
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 mogen oude nog bruikbare boeken en/of 
prentenboeken meenemen van huis. Deze boeken mogen dan door de kinderen zelf 
worden verkocht op vrijdag 12 oktober. 
 
De gang bij gr 4 t/m 8 en de gemeenschapsruimte is dan ingericht in een soort van 
boekenmarkt waar de kinderen vanaf 11.30 uur hun boeken mogen gaan verkopen. 
Ook de kinderen uit groep 1, 2 en3  mogen deze boeken kopen.  
 
U wordt (als ouder van een kind uit groep 1, 2 of 3) van harte uitgenodigd om 
samen met uw kind deze markt te bezoeken. U kunt vanaf 11.30 uur uw kind 

ophalen uit groep 1/2 of 2/3. 
 
We willen u als ouders het volgende vragen: 

 Wilt u uw kind muntgeld meegeven om de boeken te kopen. 
 Wilt u leesboeken meegeven die passen bij de identiteit van onze school.  

(bijv. geen griezelboeken met heksen e.d.) 
 Wilt u de boeken woensdag 3 oktober laten meegegeven 
 Wilt u de boeken voorzien van een verkoopprijs (stickertje) 

 
 

met vriendelijke groet 

personeel Da Costaschool 

 
 

Agenda:  
4 oktober:  dierendag (vanaf 11.30uur op het 
  plein, zie vorige nieuwsbrief) 
8-12 okt: Kinderboekenweek 
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