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KINDERBOEKENWEEK 2017

Het thema van de 63ste kinderboekenweek is griezelen.
Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen,
angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat
ze onder je huid of onder je bed kruipen. Door over ze
te lezen kun je ze bedwingen, want het ‘kwaad’ wordt
meestal wel overwonnen.Op woensdag 4 oktober gaat
de Kinderboekenweek van start! Het thema is
‘Gruwelijk eng’... Spannende week dus! Op woensdag 4
oktober zijn de kinderen van harte welkom op school. U
leest het goed.. de kinderen! Deze dag worden zij bij de
ingang door een ‘Gruwelijk eng’ persoon opgewacht en
krijgen zij toestemming om naar binnen te gaan.
Ouders zijn deze dag verboden! Met uitzondering groep
1/2 want daar mogen de papa’s en mama’s via de
officiële kleuteringang wel mee naar binnen. Op deze dag wordt de Kinderboekenweek officieel
geopend door een spannend optreden. Na dit optreden krijgen de klassen een geschenk. Dan gaan we
officieel van start met de Kinderboekenweek!In deze week zullen er verschillende activiteiten
plaatsvinden. De kinderen worden extra getrakteerd op spannende verhalen en gruwelijke lessen.
Groep 7 en 8 gaan op woensdag 11 oktober strijden om de titel ‘Voorleeskampioen Nicolaasschool
2017’. Ook zal elke klas deelnemen aan een handvaardigheidcircuit. Op 12 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek goed af! Iedereen mag griezelig verkleed komen. Ook worden er optredens
verzorgd door groep 6,7 en 8 voor de kinderen groep 1 tot en met 5. Oproep aan de ouders:Graag
zouden we Halloween-versieringen willen lenen zodat we de school mooi kunnen aankleden voor deze
week. Kunt u daar ons bij helpen?  De materialen mogen bij Patty en Samentha ingeleverd worden.
Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek!

Kerkviering /collecte Sint
Maarten
De spontaan georganiseerde collecte voor Sint
Maarten tijdens de kerkviering op 15
september j.l. heeft € 317,30 opgeleverd!
Een mooie opbrengst voor het goede doel.
Juf Mariette heeft dezelfde avond het bedrag
overgemaakt! We willen iedereen die een
bijdrage geleverd heeft hartelijk bedanken!

aan de boerderij. Ze gaan daar kijken en leren
over de productie van biologische melk. Om bij
deze boerderij te komen hebben wij hulp nodig
van ouders die kunnen rijden met hun auto.
Welke ouders van groep 3 willen mee? Graag
opgeven bij Mariette Massop. Zet u er even bij
hoeveel kinderen er in de auto passen

Hunebed bouwen
In groep 5 hebben de kinderen
onderzocht hoe ze vroeger een hunebed
hebben kunnen bouwen. En dat viel niet mee!
Op welke wijze kregen ze een deksteen erop?
Door een tip te geven over het rollen van

Nieuw gezicht
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit
groep 4 kennis gemaakt met Lisa Knoop. Lisa is
16 jaar en komt uit IJsselstein. Ze zit in Utrecht
op een VMBO-school en volgt daar een leerwerktraject. De periode van september - april
zal Lisa in groep 4 stage lopen. Ze is aanwezig
op dinsdag, donderdag en vrijdag.
boomstammen en een schuine helling, kregen
ze het uiteindelijk voor elkaar

Bezoek aan de boerderij
Dinsdag 10 oktober brengt groep 3 een bezoek

BELANGRIJKE DATA:
Kinderboekenweek: 4 oktober: opening en
12 oktober sluiting
Onderwijsdag: 5 oktober alle kinderen vrij.
Nieuwsbrief 27-04: 10 oktober

Kijk ook op onze Facebookpagina

