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KINDERBOEKENWEEK 

Woensdag 30 september is de start van de landelijke 

Kinderboekenweek met het thema “En toen…..”. 

De kinderen kunnen thuis het liedje en dansje voor de 

opening oefenen, te vinden op de site van 

www.kinderenvoorkinderen.nl en op 

www.kinderboekenweek.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM

  

Afhankelijk van het weer zal de gezamenlijke opening 

woensdag om 8.45 uur plaatsvinden (helaas moeten 

ouders dan vanachter de heg kijken). De leerlingen 

mogen deze dag verkleed op school komen. Het is 

namelijk een feestje dat de Kinderboekenweek weer 

begint!! 

Om 10.15 uur vindt het “Boekenbal” plaats voor de 

groepen 1 t/m 4 maar de bovenbouw leerlingen mogen 

hier ook bij aansluiten .   

Donderdag 1 oktober is er “boekenpraat” voor de 

groepen 5 t/m 8. De leerlingen mogen dan hun 

lievelingsboek promoten aan medeleerlingen.  

Op maandag 5 oktober komt Verhalenverteller Rudolf 

Roos een voorstelling geven voor alle groepen. 

 

Voorleeswedstrijd 

Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen aan 

de voorleeswedstrijd. Er zullen voorrondes worden 

gehouden in de klas. De winnaar van de klas mag dan  

 

 

 

 

 

 

 

naar de finale op het Zeemeeuwplein op donderdag 8 

oktober. Daar zullen de klassenwinnaars van de 

groepen 4 t/m 6 het tegen elkaar opnemen en de 

winnaars van de groepen 7 en 8. De winnaar van 7-8 

mag dan naar de volgende ronde die gehouden zal 

worden in de bibliotheek van Almere om te strijden voor 

de titel van beste voorlezer van Almere en wie weet 

nog naar de Landelijke Voorleeswedstrijd. 

Leerlingen van groep 3 houden dit jaar weer hun eigen 

wedstrijd in de eigen klas. De winnaars uit de beiden 

klassen mogen het vervolgens tegen elkaar opnemen. 

Uiteindelijk komt er dus 1 winnaar uit. Deze leerling 

mag als beloning de voorleeswedstrijd openen en 

voorlezen op het podium.  

Alle winnaars die meedoen met de finale krijgen 

sowieso een prijsje. Alle kinderen die meegedaan 

hebben aan de Voorleeswedstrijd krijgen een 

Voorleesdiploma.  

Kleurwedstrijd 1/2  
De groepen 1/2 mogen meedoen aan de kleurwedstrijd. 
Van elke groep zal er 1 winnaar worden gekozen door 
een onafhankelijke jury . 
 
Helaas mogen er dit jaar geen ouders/opa’s of oma’s 
komen voorlezen in verband met de Corona-
maatregelen. Of de ouders van kinderen die in de finale 
zitten mogen komen kijken hoort u zo spoedig mogelijk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek/ 

 Kinderboekenbal 

Maandag 5 oktober: Verhalenverteller 

Rudolf Roos – alle 

groepen  

 Groepen 7A en B 

excursie naar 

Kinepolis Tref-ik 

Verkeersquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmer 

Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek 

 Kinderboekenbal 

Donderdag 1 oktober: Boekenpraat 

Maandag 5 oktober: Verhalenverteller 

Rudolf Roos 

Dinsdag 6 oktober: Bibliotheek activiteit 

groep 4 

Donderdag 8 oktober: Finale 

Voorleeswedstrijd  

 Kleurwedstrijd 

http://www.kinderenvoorkinderen.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM


TOESTEMMING FOTO’S/VIDEO’S !!!!! 
ACTIVITEITEN DELEN 
Aangezien wij voorlopig door de Coronamaatregelen 
nog geen ouders in de school toe mogen laten, vindt er 
dit jaar geen gevleugeld podium plaats. Wel willen we 
af en toe activiteiten van de kinderen aan u laten zien. 
Dit kan zijn in de vorm van een liedje op het podium 
met de klas, een dansles bij gym, het boekenbal, een 
workshop van Muziekmenu etc. Wij willen dit dan met u 
delen door middel van een filmpje of foto’s dat dan naar 
u wordt gezonden zodat u wel betrokken blijft bij de 
school. Dit zou ook kunnen door een blog/vlog op 
SchouderCom.  
Wij verzoeken u dan wel, in het kader van de wet op de 
privacy, deze filmpjes niet te delen op social media of 
door te sturen naar derden.  
Mocht u absoluut niet willen dat uw kind op een filmpje 
komt te staan en heeft u dit niet aangegeven op de 
achterkant van de telefoonkaart wilt u dit dan 
doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Er 
zal hierover ook nog een apart SchouderCom bericht 
over worden gezonden.  
U kunt het ook aangeven via een reactie op deze 
nieuwsbrief. 
 

VENTILATIE – KOU IN SCHOOL 
In verband met de Coronamaatregelen moeten wij de 
school goed ventileren. Dit wordt gedaan door middel 
van het ventilatiesysteem dat overdag hoger staat en 
door het open zetten van de ramen. Hierdoor is het dus 
wel kouder in de school. Het is aan te raden uw 
zoon/dochter een vest/trui mee te geven die hij/zij 
aan/uit kan doen wanneer het nodig is, zeker nu de 
herfst en winter eraan komt.  

 

OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT 
Voor de tussen schoolse opvang is Flexikids op zoek 
naar overblijfmedewerkers. Mocht u interesse hebben 
of iemand in uw omgeving kennen die dit zou willen 
doen tegen een vergoeding dan kunt u contact 
opnemen met tso@albatros.asg.nl of info@flexikids.nl 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

OPEN DAG CKV 
Zaterdag 26 september houdt het CKV een Open Dag. 

Een open dag in deze tijd kan best lastig zijn. En daar 
heeft CKV wat op bedacht. De open dag op afspraak. 
Zo is iedereen van harte welkom om te komen spelen 
op een instrument naar keuze, alles te horen over de 
theaterlessen en een kijkje te nemen in de ateliers.  

Schrijf je in via het aanmeldformulier en ontdek de 
leukste cursussen tijdens de open dag op het CKV. 

 

APPELTJESDAG IN HET VROEGE 
VOGELBOS 
Op 27 september is het Appeltje dag in het Vroege 
Vogelbos. 

Ook dit jaar wordt er alles aan gedaan doen om de 
Appeltje dag - ook wel het Oogstfeest genoemd -  toch 
door te laten gaan ondanks de corona 
maatregelen.  Op dit moment zijn er betrokken partijen 
aan het brainstormen hoe het dit jaar - weliswaar in 
beperktere vorm - plaats kan vinden. Houdt de website 
in de gaten voor het definitieve programma. 

In het Vroege Vogelbos valt een hoop te oogsten, zoals 
appels, kruiden, noten en wol. Met leuke workshops 
maak je kennis met al deze te oogsten producten. IVN-
afdeling Almere, Stad & Natuur en het Eksternest 
organiseren dit Oogstfeest.  

De toegang is gratis, voor sommige activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. Tip: kom op de fiets, er is 
slechts beperkte parkeergelegenheid voor auto's. 
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