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2-11 oktober 
KinderBoeken-

Week 
 

11 oktober 
08.15-08.45 
Kijkochtend 

KBW 
 

21-25 oktober 
Herfstvakantie 

 
18 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
5 december 

Sinterklaasfeest 
 

6 december 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

19 december 
Kerstdiner 

 
20 december 
Studiemiddag 

Leerlingen 
middag vrij  

 
 
 

 
 

 
Luizen gevonden! 
Let op! Er is op het hoofdgebouw hoofdluis gevonden.  
Wilt u uw eigen kind(eren) thuis extra controleren? 
Alvast bedankt! 
 

 
Voorstelling ‘Reis Mee!’ 
Reis mee in je verbeelding bij de verhalen van 
verhalenverteller Rudolf Roos, en deze heuse 
verhalenverteller komt bij ons op school! 
Op maandag 30 september komt hij op de Bosgouw en 
op de Uithof. Net zoals in de voorgaande  jaren maakt 
hij ook dit jaar weer mooie verhalen die passen bij het 
thema van de Kinderboekenweek. 
Dit jaar draait het thema rondom Reizen en Voertuigen 
en de verhalen die hij vertelt en boeken die hij 
presenteert sluiten daar bij aan.  
Wij wensen de groepen neo1, 3, 4, 5 en 6 veel luister- 
en kijkplezier! 
 

 
Herhaling: KinderBoekenWeek 
Woensdag 2 oktober start de KinderBoekenWeek. Het 
thema van dit jaar is ‘reis mee’! 
Woensdagochtend 2 oktober hebben alle groepen een 
gezamenlijke aftrap van de KBW! Het thema wordt 
feestelijk onthuld en iedere groep krijgt zijn eigen 
voertuig of onderwerp toegewezen.  
Vrijdagochtend 11 oktober van 08.15 uur tot 08.45 
uur zijn alle ouders, opa en oma’s welkom om te 
komen kijken naar alles wat we hebben geleerd en 
gemaakt passend bij deze week over lezen en 
leesplezier! 

 
Herhaling:  
Sparen voor gratis boeken voor 
de school tijdens KBW! 
Spaart u mee voor de 
schoolbieb? Tijdens de 
KinderBoekenWeek heeft de 
Bruna een spaaractie. Koop een 
kinderboek in die week, van 2 
okt tot 13 okt, en lever het 
bonnetje op school in bij juf 
Bianca(groep 3a). De bonnetjes 
worden verzameld en voor 20% 
van het totaalbedrag van de 
bonnen, mag de school gratis 
kinderboeken uitzoeken! 
Helpt u ook mee sparen?  
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