
 

   
 

Week 41 

11 oktober 2019 
 

 

 

Kinderboekenweek  

 

Afgelopen week hebben we in de groep extra aandacht besteed aan kinderboeken en lezen. Er stond in deze week 

één kinderboek centraal. In groep 7a was dit ‘Bestemming onbekend’ van Paul Mosier en in groep 7b was dit het 

boek ‘Boreas en de zeven zeeën’ van Mina Witteman. Aan de hand van het thema uit de boeken is de 

Kinderboekenweek geopend. 

 

Kringen 

 

Na de vakantie starten de leerlingen met de boeken-, nieuwskringen en spreekbeurten. Al eerder dit schooljaar 
hebben de kinderen een boekje meegekregen met uitleg van de kringen en daarbij de data van deze kringen. 
 

1 tegen allen 

 
Afgelopen week zijn we gestart met het leesbevorderingsproject ‘1 tegen allen’. Dit is een uitdagingsspel waarbij de 
leerlingen tachtig opdrachten binnen zes weken uitvoeren. Deze uitdaging is een weddenschap tegen de bibliotheek. 
Dit wedstrijdelement maakt het spannend en kan ook leerlingen die moeizamer tot lezen komen extra motiveren.  
Als de leerlingen de weddenschap winnen door alle 
opdrachten goed uit te voeren, krijgen ze een welverdiende 
beloning. Mochten ze er niet in slagen alle opdrachten te 
doen, dan wordt er van hen een tegenprestatie verwacht. 
Hieronder een aantal opdrachten als voorbeeld: 

- Zoek in een kinderkookboek een lekker recept en 
maak dit voor de groep. 

- Maak een rebus van een boektitel en laat de groep de 
rebus oplossen. 

- Zoek drie boeken in de bibliotheek met het etiket 
‘Makkelijk lezen’. 

- Kies een informatief boek en bedenk vijf vragen 
waarop je in het boek het antwoord kunt vinden. 

  

 
Vakantie  
 
 
De leerlingen hebben van 14 oktober tot en met 18 oktober herfstvakantie. Natuurlijk is het in de vakantie ook 
mogelijk om te blijven oefenen met rekenen, spelling en grammatica. Rekenen kunnen de leerlingen oefenen op 
Rekentuin. Spelling kunnen de leerlingen oefenen op spellingoefenen.nl. Grammatica kan geoefend worden op 
junioreinstein.nl.  

 



 

   
 

 
 
Voortgezet onderwijs avond  
 

 
Elk jaar organiseren we een avond waarop we uitleg geven over het voortgezet onderwijs. Op donderdag 7 
november vindt deze voortgezet onderwijs avond plaats. Deze avond is van 19.00 tot 21.15 uur en voor ouders en 
leerlingen van de groepen 7 en 8.  
De avond start met een uitleg voor de ouders en leerlingen van groep 7 beneden in de aula. Daarna volgt een korte 
pauze en start om 19.45 uur de eerste workshop van een VO school. De tweede workshop begint om 20.30 uur.  
U heeft afgelopen week hiervoor de brief met invulstrookje voor de voortgezet onderwijs avond mee gekregen naar 
huis. Uiterlijk dinsdag 22 oktober moet dit strookje ingeleverd worden. 
 
 
 

 
Agenda 
 

 
22 oktober   Juf Bianca in groep 7B 

24 oktober    Ontruimingsoefening 

25 oktober   Toets topografie 

1 november    Volgende nieuwsbrief 

5 november   Studiedag 

7 november   VO avond 
 

Verjaardagen 

 
Koen    16 oktober 

Lisa    17 oktober 

Sana    19 oktober  

Rawa    21 oktober  

Jayden    21 oktober 

     

      
Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 


