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Beste ouders/verzorgers,
Woensdag start de Kinderboekenweek. Deze staat dit jaar in het teken van opa’en oma’s.
Vandaar dat wij een oproep hebben gedaan aan grootouders om woensdag te komen
voorlezen op school. De kinderen van groep 8 hebben de uitnodiging en het programma
voor een ‘high-tea’ verzorgd. We zijn blij met de aanmeldingen. Voor groep 5/6 zoeken we
nog wel een opa of oma. Na een gezamenlijke opening van de kinderboekenweek gaan de
kinderen naar de klas, waar een opa of oma voorleest. Na het voorlezen wordt er koffie/thee
gedronken met iets lekkers erbij. Houdt u de Facebookpagina van school in de gaten voor
foto’s?
In het hele land zijn leuke activiteiten en acties rondom de kinderboekenweek. Als school
hopen wij natuurlijk dat kinderen enthousiast gemaakt worden voor het lezen van (nieuwe)
boeken. Bruna heeft een leuke actie. Als u
voor uw kind(eren) een boek bij Bruna
koopt, en de kassabon op school inlevert,
kunnen wij sparen voor een aanvulling van
onze schoolbibliotheek. Wij mogen
namelijk voor 20% van het totaalbedrag
van de gespaarde bonnen nieuwe
leesboeken voor school aanschaffen! Het
inleveren van de bonnen kan bij het team,
t/m 20 november. Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Grote voorleeswedstrijd voor opa's en oma's in de Kinderboekenweek
Kan jouw opa of oma heeeeeel mooi voorlezen? Lekker spannend zodat je op het puntje
van je stoel zit.... of je kussen vasthoudt tijdens het luisteren omdat het zo zielig is?
Dan is dit de kans om jouw opa of oma eens in het zonnetje te
zetten! En anderen mee te laten genieten. De
Kinderboekenweek (5-16 oktober) gaat dit jaar over oma's en
opa's en het thema is: Voor altijd jong. Op zondagmiddag 9
oktober is er tijdens de Opa en Oma middag in de centrale
bibliotheek in Emmen (aan het Noorderplein) een
voorleeswedstrijd voor Opa's en Oma's. Een jury kiest de
best voorlezende opa of oma van de gemeente Emmen en jij
komt natuurlijk aanmoedigen! Het verhaal dat wordt voorgelezen moet wel een
kinderverhaal zijn.
Geef je opa of oma op vóór 3 oktober bij kinderboekenweek@bibliotheekemmen.nl
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We hebben deze gegevens nodig:
 Je eigen naam en leeftijd.
 de naam van je opa of oma
 jullie favoriete boek dat wordt voorgelezen
 telefoonnummer en e-mailadres van je opa of oma.
Het is natuurlijk de bedoeling dat jullie samen komen op deze middag!
Met vriendelijke groet,
Karlijn Geitz-Beerling ● Medewerker Educatie 0-6 jaar (Bibliotheek Emmen)

Scharrelkids-activiteit “ Paddenstoelen spotten “

Zaterdag 8 oktober 2016
14.00 uur – 16.00 uur
Het is weer herfst, dus
paddenstoelentijd! Ken jij het
eekhoorntjesbrood, de
aardappelbovist en de
vliegenzwam? Kom mee speuren
naar paddenstoelen en een leuk
paddenstoelenspel spelen.

In de Emmerdennen
vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Boslaan, Emmen ( let op de groene IVN-vlag )
Kom je ook ?
Je kunt je t/m donderdag 6 oktober opgeven via : ivn.jeugd.emmen@gmail.com
Kosten : € 2,00
Scharrelkids Emmen organiseert natuuractiviteiten voor kinderen van 6 – 12 jaar
Neem gerust een klasgenootje, vriendje of vriendinnetje mee !
Met vriendelijke groet,
Janny Hummel, IVN Emmen eo, 06-2072 4072
Tip: op www.scharrelkids.nl kun je een gratis
paddenstoelenzoekkaart bestellen.
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Belangrijke data
Woensdag

5 oktober

Donderdag
Maandag

6 oktober
17 oktober
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De dag van de leraar en start van de
kinderboekenweek
GMR
Herfstvakantie t/m vrijdag 21 oktober
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