DE KINDERBOEKENWEEK 2019
REIS JE MEE!!
R

Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze extra nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:







De opening van de Kinderboekenweek
De Boekenruilbeurs
De afsluiting van de Kinderboekenweek
Handige leestips voor thuis
Schoolbieb-actie van Planteyn boeken in Gorredijk
Bibliotheekactiviteit

De Opening:
Vandaag, woensdag 2 oktober, hebben we de Kinderboekenweek geopend.
Tijdens deze opening hebben de kinderen van groep 8 de voorstelling “De
Boekenbus” opgevoerd. Verder zijn er mooie Kinderboekenweekvlaggetjes
gemaakt en hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 6, onder leiding van
groep 7, het Kinderboekenweeklied “Reis je mee!” met de bijbehorende dans
geleerd. Op de website van onze school vindt u een impressie van de
opening.
Boekenruilbeurs:
Naast diverse andere activiteiten (o.a. Leesbingo, boekenboot, introductie
boekenpakket Lês & Read enz.) zal er op donderdagmiddag 10 oktober een
boekenruilbeurs plaats vinden. De bedoeling is dat alle kinderen een
kinderboek of jeugdtijdschrift van thuis meenemen die geruild kan/mag
worden. Van 14:15 uur tot 14:30 uur kunnen de kinderen deze
boeken/tijdschriften onderling ruilen.
Afsluiting:
Graag willen wij u uitnodigen voor de afsluiting van de Kinderboekenweek op
donderdag 17 oktober van 14:00 uur t/m 14:30 uur. Tijdens deze afsluiting
geven alle groepen een presentatie waarbij ze u meenemen op fantasiereis.
De presentaties worden drie keer opgevoerd zodat u in alle klassen de reis
kunt maken. Na afloop kunt u nog even kijken tussen de afgeschreven
boeken of er nog iets voor u tussen zit. Deze mag u dan meenemen.

Hoe kunt u thuis oefenen met lezen?
Wees niet bang om
een boek meer dan
één keer te lezen.
Juist door
herhaling leert uw
kind vloeiend
lezen.

Lees elke dag zo'n 15 tot 20 minuten
met uw kind.
Laat uw kind met zijn of
haar vinger of een
leesstokje meewijzen
tijdens het lezen, ook
wanneer u voorleest.

Ga regelmatig met uw kind
naar de bibliotheek

Stel vragen over
het boek dat uw
kind leest.
Blijf voorlezen, ook
wanneer uw kind zelf
leert
lezen. Voorlezen is een
speciaal moment waar
uw kind veel van leert.

Lees zelf boeken en laat aan uw kind zien hoe leuk u lezen vindt.

Help uw kind met
woordenschat die bij
lezen hoort. Denk hierbij
aan kaft, hoofdstuk,
auteur en dergelijke.

Geef veel
complimenten.

Informeer bij de
leerkracht op welk
AVI niveau uw kind
leest, zodat u de
juiste boeken
uitzoekt.

Laat uw kind zien hoe belangrijk
lezen is in het dagelijks leven.

Komt u moeilijke
stukjes tegen,
lees dan
voor- koor-door.
Eerst leest u het stukje,
dan leest u
het samen met uw kind,
waarna uw kind het
alleen leest

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Reis
mee!’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Planteyn boeken in
Gorredijk de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen,
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en)
bij Planteyn boeken en levert de kassabon in op school.
 Lever de kassabonnen vóór 1 november 2019 in op school. Wij leveren
de kassabonnen in bij de boekhandel.
 Planteyn telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon.
 De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij Planteyn boeken.
Activiteit bibliotheek
Kom tijdens de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek en ga op
zoek naar verstopte voertuigen. Vind je deze, dan krijg je een
leuke attentie. Het startsein is op woensdagmiddag 2 oktober om
14:30 uur. Deze activiteit vindt plaats in de bibliotheek van
Appelscha, Beetsterzwaag, Haulerwijk, Gorredijk, Noordwolde,
Oosterwolde, Ureterp en Wolvega.
Vriendelijke groeten,
Namens het team obs De Jasker
Marko Ekas (directeur@jasker.nl)

