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NIEUWSBULLETIN
KINDERBOEKENWEEK
2016-2017 extra editie
‘Opa’s en oma’s, voor altijd jong.’
Woensdag 5 oktober gaat de Nederlandse Kinderboekenweek
weer van start. Het thema dit jaar is ‘Opa’s en oma’s, voor
altijd jong.’ Daar willen we natuurlijk graag aan meedoen.
Wij vinden dat de officiële Kinderboekenweek te kort is. Wij
beginnen extra vroeg!
We willen de opa’s en oma’s deze week in het zonnetje zetten
en daarom zouden we het leuk vinden als de vaders en
moeders deze nieuwsbrief naar hen doorsturen.
Feest
Maandag 3 oktober gaan wij al beginnen en om het geheel extra feestelijk te openen,
mogen de kinderen verkleed komen als................ oude opaatjes en omaatjes!
We beginnen de dag met een dansje (en natuurlijk met een lach) en daarbij nodigen we
alle vaders, moeders, maar vooral opa’s en oma’s uit om te komen kijken.
Verhalen vertellen
Dan een oproepje voor alle opa’s en oma’s om verhalen te komen vertellen. Dat mag aan
de hand van één of meerdere voorwerp(en) of gebeurtenis. Maar voorlezen uit een mooi
boek mag natuurlijk ook. Dit kunt u vertellen aan de juf of meester van uw (klein)kind,
dan zorgen zij ervoor dat er tijd voor u is.
Hulp gezocht
Vroeger was natuurlijk alles veel beter en daarom organiseren we in de
Kinderboekenweek een spelcircuit met oud Hollandse spelletjes, zoals Pim Pam Pet,
kwartet, domino, sjoelen en nog veel meer. Welke opa of oma zou ons daarbij willen
helpen?
Maandagmiddag 3 oktober
Dinsdagmiddag 4 oktober
Woensdagmiddag 5 oktober
Donderdagmiddag 6 oktober
Vrijdagmiddag 7 oktober
Maandagmiddag 10 oktober
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De middag begint om 12.45 uur en eindigt om 14.15 uur.
Aanmelden kan bij de juf/meester van de betreffende groep.
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Tot slot
Zo’n feestelijke Kinderboekenweek vraagt natuurlijk om een spetterende afsluiting. En
daarom willen we vrijdagmiddag 14 oktober een spelletjesmiddag organiseren op het
plein.
Ouderwets touwtjes springen, ringwerpen, blikgooien, kaatsenballen en elastieken. Ook
deze middag begint om 12.30 uur en eindigt om 14.15 uur.
Wie van de opa’s en oma’s voelt zich nog fit genoeg om voor te doen, te helpen en uit te
leggen?
Aanmelden kan bij juf Mary (3/4) of juf Anita(5/6).

