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Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek 2018 van start, met dit 
jaar als thema “Kom erbij!” Kinderboeken over vriendschap staan deze 
keer centraal. 
Wij doen natuurlijk ook mee aan deze Kinderboekenweek. We starten 
buiten waar alle kinderen om 08.30 uur een stoepkrijt van hun meester 
of juf krijgen. We gaan met zijn allen het plein versieren met stoepkrijt 
tekeningen. Wij willen alle ouders vragen, om voor het hek al afscheid 
van uw kind te nemen, zodat het plein alleen voor de kinderen en juffen 
en meesters is. Wij zijn zeer benieuwd naar het kleurige eindresultaat!  
Om 08.45 gaan we buiten samen zingen en dansen op het lied van  
Kinderen voor Kinderen 'Kom erbij!', die we vooraf in de klas natuurlijk al 
hebben geoefend.   
Na deze gezamenlijke start van de Kinderboekenweek volgen er de hele 
week leuke en leerzame activiteiten. 
 

           https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw 
 

 

Start Kinderboekenweek "Kom erbij!”  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSnuzWjv_VAhUPKFAKHXXeAUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nieuwsblad.be%2Fcnt%2Fbljhe_01843583&psig=AFQjCNELGILjrIDcNm265LYucz3pohC3zw&ust=1504187831087456
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Culturele activiteiten tijdens de Kinderboekenweek 

Vanuit het Kunstmenu worden tijdens de Kinderboekenweek voor alle leerlingen culturele activiteiten georganiseerd: 

 

Maandag 8 oktober: voorstelling voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 3 

 “Toby's Alfabet". 
 
Toby ligt in bed en kan niet slapen. Morgen gaat hij voor de 
eerste keer naar school. Daar moet je letters leren!  
Hij verstopt zich met zijn knuffel Meneer de IJsbeer onder zijn 
dekbed. Maar Meneer de IJsbeer kruipt uit bed en gaat op 
weg naar de Noordpool.  
 
Door de zoektocht van Toby naar zijn vriendje Meneer de IJs-
beer tuimelt hij als een Alice in Wonderland in een voor hem 
onbekende wereld, waarin hij de letters leert kennen. 
  
Zij helpen hem, hij speelt met hen en gaat dat steeds leuker 
vinden. Zo verandert zijn angst in een uitdaging. 
 
 

 

Dinsdag 9 oktober: voorstelling voor de 
leerlingen van groep 4 t/m 8 

"Vriendschap is te koop! Toch?". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Iedereen heeft het erover. Vriendschap! Ja en als ieder-
een het erover heeft, dan kun je er vast ook geld mee 
verdienen. Zo denkt Peter ook en hij heeft dan ook een 
“Vriendschapswinkel” geopend. Je kunt bij hem vriend-
schappen kopen en allerlei malle artikelen die kunnen 
helpen om vrienden “te maken”.  
 
Helaas gaat het al snel mis en hij krijgt klachten. Ge-
kochte vriendschappen blijken niet te deugen en allerlei 
producten werken niet. Peter gaat zelf dan maar alle 
artikelen en mogelijkheden testen.  
Hij verkoopt dozen met puppies, armbandjes, vriend-
schapscoonnen. 
 
Natuurlijk komt hij erachter dat vriendschappen niet te 
koop zijn en dat vriendschap niets kost. Ook leert hij dat 
iedereen mee mag doen met vriendschap. Ondanks dat 
zijn zogenaamde vriendenscanner iets anders zegt.  
 
En wie leert hem dat dan? Daarvoor gebruikt hij het 
publiek en de hulp van kinderboeken.  
Natuurlijk wordt er ook ene vriendschapsduet gezongen 
met iemand uit het publiek. Nu nog alleen de juiste 
woorden vinden. 
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Schrijfsters Marlies Verhelst en Selma Noort op school! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op de tweede dag van de Kinderboekenweek, op donderdagoch-

tend 4 oktober van 8.30 tot 9.00 uur organiseren we weer een 

gezellige Kinderboekenmarkt op De Wilgen.  

De leerlingen die boeken gaan verkopen, mogen hun boeken iop 

woensdag 3 of donderdag 4 oktober in een grote tas meebren-

gen naar school. Graag al voorzien van een leuke prijs. Het maxi-

mumbedrag is €2,-. Uiteraard zijn ouders welkom om hun zoon/

dochter te helpen tijdens het uitzoeken en tijdens de boeken-

markt.  Broertjes en zusjes kunnen natuurlijk samen boeken ver-

kopen. De boeken mogen op woensdag 3 oktober om 12.15 uur 

of donderdag 4 oktober om 8.00 uur uitgestald worden, er zullen 

tafeltjes neergezet worden.  

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die geld bij zich hebben 

gaan van 8.30-8.45 uur naar de Kinderboekenmarkt. De leer-

lingen van groep 1 t/m 4 mogen van 8.45-9.00 uur samen met 

papa of mama naar de Kinderboekenmarkt.  We hopen op een 

gezellige Kinderboekenmarkt, waarbij een heleboel boeken een 

nieuwe leesbestemming zullen krijgen! 

Vind je het leuk om boeken die je al gelezen hebt te verkopen? 

Geef je dan snel op bij je je eigen juf of meester, zodat we een 

tafeltje voor je kunnen reserveren! 

Boekhandel Bruna wil graag samen met 
ouders het lezen stimuleren en dat begint 
bij kinderen. Daarom organiseert Bruna 
ook dit jaar weer de scholenactie: “Sparen 
voor je schoolbieb”. Een fantastische ma-
nier om de schoolbieb uit te breiden.  
Hoe werkt “Sparen voor je schoolbieb?” 
Als u in de periode van 3 t/m 14 oktober 
2018 een kinderboek bij Bruna koopt voor 
uw kind, kan u de kassabon bij juf José van 
groep 1-2a inleveren.  Voor 20% van het 
totaalbedrag van de kassabonnen mag de 
school kinderboeken uitzoeken in de be-
treffende Bruna winkel! Spaart u ook mee 
voor onze schoolbieb? Avast hartelijk 
dank! 

Spaaractie Bruna Kinderboekenmarkt op donderdag 4 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijfster Marlies Verhelst komt op 
donderdag 11 oktober op bezoek in de 
vier kleutergroepen.  
Marlies Verhelst is onder andere be-
kend van het prentenboek "Feestmaal 
voor de koning”.  
Zij gaat de kleuters voorlezen en vertel-
len over haar boeken en de illustraties 
bij de verhalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook schrijfster Selma Noort komt op donderdag 11 oktober naar De Wilgen. 
Zij zal aan de groepen 3 en 4 een bezoek brengen.  
 
Selma Noort bezoekt (basis)scholen, PABO's, bibliotheken en theaters om 
kinderen en volwassenen te vertellen over haar werk en haar boeken en over 
het belang van lezen en taalvaardigheid voor iedereen.  
 
Selma Noort is bij de leerlingen van groep 3 en 4 vooral bekend door "Het 
grote voorleesboek van . . . “ 
 
 


