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Nieuwsbrief
Kinderboekenweek

Corona

Woensdag 30 september gaat de

Zoals u heeft kunnen vernemen in de

Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het

persconferentie van Mark Rutte, kunnen

thema ‘En toen?’.

kinderen met verkoudheidsklachten voortaan
gewoon naar school. Het kind hoeft niet

We starten de Kinderboekenweek op 30

getest te worden op corona.

september met een activiteit tijdens de
pauzes. De kinderen kunnen op zoek naar

Als uw kind koorts of benauwdheidsklachten

foto’s van vroeger van de leerkrachten.

heeft of (meer dan incidenteel) hoesten, dan

Kunnen ze raden wie er op de foto staat?

blijft uw kind thuis tot de klachten 24 uur
over zijn.

Daarna wordt het thema in elke klas verder
uitgewerkt. En natuurlijk proberen we deze

Dit is ook het geval als uw kind bij iemand

week zoveel mogelijk mooie boeken te lezen!

woont die koorts heeft of benauwd is of in

Datum:
25 22
september
2020
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november
2019

nauw contact is met iemand die corona heeft.

Boekenruilkraam

Het kind hoeft niet getest te worden op

Om het lezen van de kinderen te stimuleren,

corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem

gaan we de komende week een

dan contact op met de huisarts.

boekenruilkraam opzetten in de
middenruimte. Kinderen, die dat leuk vinden
mogen een boek van thuis meenemen, die ze

Vrijwillige contactavond

willen ruilen voor een ander boek. Voor elk

In verband met Corona zal de vrijwillige

boek dat ze inleveren, krijgen ze een

contactavond telefonisch plaatsvinden. U

bewijs/voucher/tegoedbon. Boeken inleveren

kunt zich hiervoor digitaal inschrijven door te

kan vanaf maandag 5 oktober t/m

kiezen voor een middag, waarop u gebeld wilt

woensdag 7 oktober.

worden. U wordt in de door u aangegeven
middag gebeld tussen 15.00 uur en 17.00
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Donderdag 8 oktober mogen de kinderen die

uur.

een boek hebben ingeleverd, een nieuw boek
uitkiezen uit alle ingeleverde boeken. Het

Ieder gesprek zal ongeveer 10 minuten in

aantal tegoedbonnen geeft aan hoeveel

beslag nemen. De leerkrachten bellen met

boeken je uit de kraam mag uitzoeken.

een anoniem telefoonnummer of het

Minder uitkiezen mag, maar meer niet.

schoolnummer.
De gesprekken vinden plaats van woensdag
30 september tot en met dinsdag 6 oktober.
Let op! Aangezien wij niet met alle
leerkrachten tegelijk kunnen bellen, doordat
wij maar beschikken over een beperkt aantal
telefoons, zijn sommige leerkrachten op

bepaalde middagen niet beschikbaar. Deze

Agenda

dagen zijn voor de betreffende leerkracht

30 september Opening Kinderboekenweek

geblokkeerd door een kruisje in het schema.

met eigen groep
30 september Vrijwillige contactgesprekken

Als u graag in gesprek wilt met de leerkracht

t/m dinsdag 6 oktober.

van uw kind/kinderen, dan kunt u tot uiterlijk
dinsdag 29 september zelf het gesprek
inplannen via de volgende link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8
EuvUP3QTN3m3vLqfzwsK5tK98NscNSeNUTNIQi3
E/edit#gid=0

KiVa thema 2
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema

Alvast noteren
4 oktober

Dierendag

7 oktober

Uiterlijke inleverdatum
Boekenruilkraam

8 oktober

Boeken kiezen uit
boekenruilkraam

10 oktober

Herfstvakantie t/m 18 oktober

12 oktober

Oud papier
(Let op! Dit is de maandag in
de herfstvakantie)

van onze KiVa methode. In de groepen 1 t/m
4 werken de kinderen over ‘Gevoelens’. In
het thema ‘Gevoelens’ leren uw kinderen wat
gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de
basisemoties wel eens ervaren, maar het
begrijpen en onder woorden brengen hiervan
is nog lastig! Door middel van verhaaltjes,
spelletjes en oefeningen gaan we hier aan
werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te
herkennen bij zichzelf én anderen.
In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over
het thema ‘In de groep’. In het thema ‘In de
groep’ leren de kinderen dat iedereen deel
uitmaakt van verschillende groepen. In de
ene groep voel je je fijn en in de andere
misschien niet. Soms gedraag je je in een
groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit
heet groepsdruk. Door middel van
verschillende oefeningen ervaren jullie
kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan de
verschillende rollen in een groep. Welke rol
vervul jij? Waaraan merk je dat?

Samen maken we er een fijne
school van!
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