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Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Het thema van deze Kinderboekenweek is: Reizen 

Wij besteden op school veel aandacht aan de Kinderboekenweek, vooral om de kinderen enthousiast te 

maken voor boeken en om te gaan lezen! Er worden allerlei activiteiten rondom het thema georganiseerd. De 

kinderboeken over reizen staan centraal in deze Kinderboekenweek. De adoptiegroepen komen deze week 

ook weer bij elkaar. Verder gaan we samen praten over reizen, elkaar voorlezen, verhalen schrijven en spelen 

we gezelschapsspellen.  

In de bibliotheek en de (kinder)boekwinkel staat het thema reizen ook centraal. Verder krijgt uw kind bij 

aankoop van een boek het kinderboekenweekgeschenk gratis. De Kinderboekenweek is een uitgelezen 

moment om met uw kind in de boeken te duiken en uw kind enthousiast te krijgen voor het lezen! 

 

Woensdag 2 oktober, opening van de Kinderboekenweek 
De school is helemaal aangekleed in het thema. 
We starten deze Kinderboekenweek met het hele IKC op het plein van de onderbouw om 8.45 uur, iedereen 
is welkom. De rest van de week zullen er tal van activiteiten plaatsvinden, met name om het lezen en de 
leesbeleving te activeren. 
 
Maandag 7 oktober 
De leerkrachten lezen een stukje voor in een andere klas omtrent het thema Reizen. 
 
Woensdag 9 oktober, boekenmarkt op de bovenbouw van 11.15 u. - 12.15 u. 
Vanaf 11.15 uur zitten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 met hun verkoopkleedje en de eigen boeken 
klaar. Ze kunnen boeken verkopen en bij andere kinderen weer boeken kopen. De kinderen regelen dit zelf, 
maar ouders zijn van harte welkom. Handig om van tevoren de boeken te voorzien van een prijsje.  
De uitgelezen kans om de boekenkast weer eens te vullen! 
 
Ook bieden wij dit jaar ouders en kinderen van de onderbouw de kans om een kijkje te nemen op de 

boekenmarkt. Ouders mogen hun kind vanaf 11.45 uur ophalen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent blijft 

uw kind in de klas bij de leerkracht tot 12.00 uur. 
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Vrijdag 11 oktober 

We sluiten de Kinderboekenweek af met onze adoptieklas. De kinderen lezen elkaar voor en er worden 

gezelschapsspelletjes gespeeld.  

 

Wij hopen op een geslaagd boekenweekfeest!  

 

Team IKC De Vonkenmorgen 

  

 


