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Beste ouders, hallo kinderen,

Een Gruwelijke enge Kinderboekenweek 2017
Van 4 tot en met 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. We gaan dit jaar ‘Gruwelijk
enge’, maar natuurlijk ook ontzettend leuke dagen tegemoet. Wij hebben er weer zin in en
willen er weer veel aandacht aan besteden. Ook dit jaar doen we dat door extra voor te lezen
in de klassen en leuke kinderboeken aan te bieden, waardoor de kinderen nog eens ervaren
hoe leuk het is om voor te lezen en voorgelezen te worden. Maar ook door het organiseren
van leuke activiteiten met betrekking tot het thema. Iedere groep zal zijn steentje bijdragen
om van de Kinderboekenweek een heus feest te maken.
Woensdag 4 oktober zal de opening van de Kinderboekenweek plaatsvinden. Deze dag
mogen alle kinderen ‘Gruwelijk eng’ verkleed naar school komen. We vragen u wel rekening
te houden met de allerkleinsten, die van maskers e.d. erg bang kunnen worden. Uiteraard zal
er ook dit jaar een prijsje uitgereikt worden aan de leukste, grappigste en de origineelst
verkleedde kinderen. Dus lieve jongens en meisjes, zet ‘m op!!!
Ook zijn wij op zoek naar opa’s, oma’s, vaders, moeders, broers, zussen en noem maar op,
die het leuk vinden om op woensdag 11 oktober een spannend verhaal in de klas voor te
lezen. Mocht u graag willen voorlezen, meldt u dan aan bij de groepsleerkracht van uw zoon
en/of dochter.
We zullen de Kinderboekenweek op een hele leuke, gezellige en toepasselijke manier
afsluiten. Voor de groepen 1 en 2 is deze afsluiting op donderdag 12 oktober en voor de
groepen 3 t/m 8 op vrijdag 13 oktober. Hiervoor zijn wij op zoek naar leuke, maar natuurlijk
ook super spannende (originele) films. Denk aan Casper het spookje, de Griezelbus, Matilda,
The Witches etc. Mocht u deze of andere griezelige/spannende films thuis hebben dan zou
het heel fijn zijn als wij deze voor een dagje mogen lenen.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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