
 
Vrijdag 27 september 2019 

 

Agenda: 
Maandag 30 september  OR-vergadering  aanvang 19.30 uur 

Dinsdag 1 oktober Opening Kinderboekenweek (zie tekst in snippers) 

Woensdag 2 oktober Plusklas groep 7 en 8 

Petra Kuijs afwezig (BAPO) 

MR-vergadering  aanvang 19.00 uur 

Donderdag 3 oktober Schrijversbezoek voor de groepen 6, 7 en 8 

Vrijdag 4 oktober Margriet en Petra naar IKC in Haarlem ( ’s morgens ) 

Zaterdag 5 oktober Dag van de leraar 

Maandag 7 oktober Medewerker van Bureau Halt in groep 7 

Dinsdag 8 oktober Schrijversbezoek in de groepen 3a, 3b en 5 

Woensdag 9 oktober Plusklas groep 5 en 6 

Voorstelling voor de groepen 3a en 3b in het Leeslokaal 

Donderdag 10 oktober Schrijversbezoek voor groep 4 

Groep 8 bezoekt PET IJmond 

Petra Kuijs afwezig i.v.m. Personeelsraad Tabijn 

Vrijdag 11 oktober Boekenbal op de Binnenmeer van 15.00 tot 17.00 uur 

               
De jarigen van de komende twee weken:   

                                                                                  

                 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
 

Welkom! 
Novi Koehorst, Sophia Boerée, Sofie Brandjes en Nona Groot zijn 4 jaar geworden en mogen elke dag naar 
school.  
Novi veel plezier bij juf Marijke en juf Vera in groep 1-2a.  
Sophia veel plezier bij juf Nienke in groep 1-2b. 
Sofie en Nona veel plezier bij juf Tamara in groep 1-2c.  
Welkom en veel succes bij ons op de Binnenmeer. 

 

  

Sara Martens, Nola Ternede,  
Daan Weijsters, Katie Huivenaar, 
Lieke van Diemen, Nico Klijn en  

Quiryn Oldenburger 

 



 

Wat een mooie oogst!   
                                                                                                                                 

 

 

                               De Kinderboekenweek “Reis mee! 

 

Reis mee is het thema van de Kinderboekenweek. Het project op school vindt plaats van 1 oktober t/m 17 

oktober en staat in het teken van reizen, onder het motto: een boek is een reis die je leven verrijkt. Niet 

de bestemming maar het vervoer tijdens de reis krijgt alle aandacht, van fietstaxi’s, bakfietsen en de 

hogesnelheidstrein tot het ruimteschip. 

 

Opening 

Na een gezamenlijke opening op 1 oktober gaan we direct aan de slag. Alle kinderen zullen gaan 

samenwerken om de school in de sfeer van voertuigen en reizen te brengen.  

Alle kinderen mogen zelf ook boeken, mini voertuigen en alles wat met vervoer te maken heeft 

meenemen naar school.  

 

Ouders en voertuigen 

Ook zijn wij op zoek naar ouders die een bijzonder voertuig besturen, bezitten of op een andere manier 

binnen het thema passen. Wij denken bijvoorbeeld aan een piloot conducteur, buschauffeur, motoragent, 

stewardess of een medewerker van een reisbureau. Laat het weten bij de leerkracht van jullie kind. 

 

Griffels en penselen 

In de komende weken gaan alle kinderen werken aan de opdracht voor de griffels en de penselen, ook 

hier wordt weer getekend en geschreven over voertuigen en reizen. Uiteindelijk zal de spannende 

uitreiking van de griffels en penselen weer gaan plaatsvinden. 

 

Bezoek schrijvers 

Alle groepen zullen worden bezocht door een echte schrijver! De kinderen zullen vooraf al gaan praten 

over de schrijver en natuurlijk worden er al boeken (voor) gelezen van de betreffende auteurs. En wie is 

er niet benieuwd naar Charlotte Dematons of Ted van Lieshout! 

 

 

 

 

Hoewel het tuinseizoen op z’n eind 
loopt is de oogst nog prachtig. Vol 
kleur en smaak. Van pittige 

pepertjes tot het zoete van de 
Amsterdamse Bak (wortel). Dit jaar 

voor het eerst een bescheiden 
oogst hazelnoten. 

 



Boekenbal 11 oktober van 15.00 tot 17.00 uur 
Tijdens de Kinderboekenweek wordt ook dit jaar weer een boekenbal georganiseerd. Houd deze datum 

vrij, er kan gelezen, geknutseld, geluisterd, geraced en gegeten worden. Het boekenbal werd vorig jaar 

druk bezocht, zorg dat je er weer bij bent! 

 

In het boekenbalcafé kun je bijkomen onder het genot van een kopje thee of koffie of een bekertje 

limonade met huisgemaakte taart! Wij zoeken nog mensen die een lekkere taart willen bakken die in het 

café verkocht kan worden. De mooiste taart verdient een boekenbon! Wilt u doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind dat u een vriendelijk gebaar maakt en ons een lekkere taart gaat leveren?! 

 

                                     
 

 

 

Lees Lokaal 
De groepen drie zullen een poppenvoorstelling gaan bezoeken in Lees Lokaal. De kinderen die al een 

vriendenpasje hebben kunnen die dag met hun pasje een boek ruilen en kinderen die nog geen pasje 

hebben zullen die dag een pasje mee naar huis krijgen. Als zij een boek meenemen van huis kunnen ze 

dan ook een nieuw gekozen boek mee naar huis nemen! 

Ouders van groep drie, denken jullie aan de toestemmingsbrief?! 

 

 

     

Bedankje 

Vanmorgen zijn Anne, Bobbi-Jo, Natasja en Evelien druk bezig geweest met de school in de sfeer te 

brengen van de Kinderboekenweek. Thuis veel geknipt en geknutseld en vanmorgen alles opgehangen en 

neer gezet. Dames het ziet er weer fantastisch uit. Bedankt hoor! 

 



   

 

 
 

Wist je dat…  
 …. de scholen in Uitgeest en het Lees Lokaal samenwerken aan het leesonderwijs en 

leespromotie? 

 

 ….het Lees Lokaal tijdens de Kinderboekenweek alle kinderen uit groep 3 uitnodigt 

om naar een voorstelling van Theater Poppekus te komen kijken? Alle kinderen krijgen 

vervolgens een Vriendenpas waarmee ze gratis boeken mogen ruilen.  

 

 …. het Lees Lokaal een ruilbibliotheek is? Er wordt gewerkt met het principe: Je komt 

met een boek en je gaat met een boek. 

 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

http://leeslokaal-uitgeest.nl/

