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Kinderboekenweek 2016 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. We willen samen 

de Kinderboekenweek openen met alle kinderen en ouders op vrijdag 30 

september in van Beresteyn. Alle kinderen komen gewoon om half negen op school 

en gaan in de kring met de jas nog aan. We lopen met z’n allen in een lange rij naar 

van Beresteyn en alle ouders en kinderen hangen de jassen in de garderobe. We 

kunnen dan samen om 09.00 uur beginnen met de opening van de 

Kinderboekenweek. De opening staat in het teken van een heuse Memories-show. 

Grootouders worden tijdens deze opening herenigd met hun favoriete jeugdboek 

en zullen een stuk voorlezen.  

Op deze manier hebben de viering verplaatst van donderdag 29 september naar 

vrijdag 30 september en hebben we er zo voor kunnen zorgen dat we gezamenlijk, 

alle kinderen en ouders, bij de opening aanwezig kunnen zijn. 

 

Nieuwe lay-out 
Zoals u kunt zien hebben we de lay-out van de weekbabbel gewijzigd, ook gaan we 
de frequentie van de weekbabbel wijzigen. In het vervolg ontvangt u de 
weekbabbel 1 keer in de 3 weken.  
De leerkrachten sturen ook regelmatig zelf een mail naar de ouders van hun eigen 
groep en/of bouw, waardoor dit niet meer in de weekbabbel komt te staan en deze 
steeds moeilijker te vullen is. 
Voor onze ‘trouwe lezers’ zal dit even wennen zijn. 
 
 
 
Fietscontrole en praktisch verkeersexamen 
Op 6 oktober gaan de leerlingen van groep 8 
deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. 
Enige tijd geleden hebben de kinderen de route al 
mee naar huis gekregen om te oefenen. Maar 
voordat ze deel  
mogen nemen vindt er eerst een fietscontrole  
plaats. Deze staat geplaatst op maandag 26  
september. Alle leerlingen van groep 8 dienen  
dan op de fiets op school te komen. 
Verder zijn we als school verplicht om een  
controlepost te leveren voor 6 oktober, u kunt zich  
hiervoor aanmelden bij Hans, Mariska en/of 
Cynthia. 
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Kinderpostzegelactie 

Aanstaande woensdag 29 september zullen alle kinderen van de 

bovenbouw meedoen aan de nationale kinderpostzegelactie. Zij 

zullen dan om 12.00 uur vrij zijn en dan hebben ze direct de tijd om 

postzegels en kaarten te verkopen aan familie en buren. We hopen 

uiteraard een mooi bedrag in te zamelen voor het goede doel! 

 

 

Fietscontrole en praktisch verkeersexamen 
Op 6 oktober gaan de leerlingen van groep 8 deelnemen aan het 
praktisch verkeersexamen. Enige tijd geleden hebben de kinderen 
de route al mee naar huis gekregen om te oefenen. Maar voordat 
ze deel mogen nemen vindt er eerst een fietscontrole plaats. Deze 
staat geplaatst op maandag 26 september. Alle leerlingen van 
groep 8 dienen dan op de fiets op school te komen. 
Verder zijn we als school verplicht om een controlepost te leveren 

voor 6 oktober, u kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans, Mariska 

en/of Cynthia. 

Groep 5 gaat naar de Wil en Jolanda show 

Donderdag 6 oktober gaan de kinderen van groep 5 naar de Wil en Jolanda show in Van Beresteyn. Het wordt een 

gezellige ochtend met spelletjes, voorlezen, zingen en dansen. Het is van 9.45 uur tot 11.00 uur. De kinderen 

moeten net als anders eten en drinken mee naar school voor de fruit- en broodpauze.  

 

DENKT U AAN DE MARGEDAGEN 

OP 22, 23 EN 27 SEPTEMBER  

2016 

Margedagen 
Op de hiernaast genoemde margedagen zijn de 
kinderen vrij. Het gehele team zal deze dagen 
benutten om op scholenbezoek te gaan bij 
andere jenaplanscholen. 


