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Jaarthema

Nederlandse Kinderboekenweek
Van 30 september tot 11 oktober staat het thema ‘En toen’ centraal tijdens de Nederlandse Kinderboekenweek. We sommen nog eens graag
4 redenen op waarom (voor)lezen zo belangrijk is:
1) Het verbindt: het voorlezen vormt een fijn contactmoment. Je
bent écht even bij elkaar en beleeft samen hetzelfde verhaal.
2) Het versterkt: je leert je zoon of dochter nog beter kennen. Je
komt erachter wat je kind interessant, grappig of saai vindt aan
het boek en wat hij of zij zou doen in een bepaalde situatie. En
je kind hoort dit natuurlijk ook van jou.
3) Het verrijkt: jullie ontdekken samen nieuwe werelden doordat
jullie lezen over levens en culturen van andere (fantasie)plekken. Fantasie en inlevingsvermogen worden hierdoor geprikkeld
en verrijkt.
4) Het bevordert: voorgelezen worden is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het bevordert hun plezier in lezen én het
traint hun concentratievermogen. Als je veel voorleest, is de
kans op laaggeletterdheid lager. Kinderen die regelmatig voorgelezen worden, houden namelijk langer plezier in lezen en dit
bevordert ook succes op school. Een win-win situatie dus!

Weekkalender
Woensdag
7/10

Plaatselijke verlofdag

Donderdag
8/10
5de + 6de
leerjaar

Schrijver Luc Embrechts op bezoek
De leerlingen van de derde graad mogen genieten van een lezing gebracht door jeugdschrijver Luc Embrechts. Hij zal hen o.a. meer vertellen over hoe een boek tot stand komt en natuurlijk ook proberen
warm te maken voor zijn eigen werk.
We wensen hen veel kijk-, luister- en leesplezier!

Vrijdag
9/10
6de leerjaar

Technotrailer
Onze zesdeklassers worden vandaag ondergedompeld in allerlei techniekproefjes. Er zal zelfs op de parking aan de Molenbaan een vrachtwagen staan die tot laboratorium omgetoverd werd. Veel techniekplezier, jongens en meisjes!

namiddag
1A + 1B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u. terug op school of blijven
eten.

Zondag
11/10

Start Week van het bos

Alvast
noteren
Vrijdag
13/11

Boekenbeurs in samenwerking met uitgeverij Pardoes (kinderen jeugdboeken)

