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_______________________________________________________________________

Afgelopen woensdag 4 oktober zijn we op school gestart met de Kinderboekenweek. Het
thema dit jaar is Gruwelijk Eng! Tijdens de opening hebben we geluisterd naar de eerste
helft van het boek De Gruffalo. De weken tot de herfstvakantie zullen we veel over
boeken praten, lezen en voorlezen. We gaan er een leuke leesfeest van maken!
Vrijdagmiddag 20 oktober hebben we een voorleeswedstrijd voor de kinderen uit de
groepen 4 t/m 8. Het zou natuurlijk super zijn als u thuis deze weken ook extra tijd zou
kunnen besteden aan lezen met uw kinderen. Een bezoek aan de boekenwinkel of
bibliotheek hoort daar natuurlijk bij. Hieronder  vindt u nog meer informatie over de
activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
Wanneer u tijdens de kinderboekenweek een boek koopt voor uw kind bij Bruna zou u
dan het bonnetje van dit gekochte boek willen inleveren bij de groepsleerkracht? Wij als
school kunnen dan voor 20% van het totaal gekochte bedrag boeken uitzoeken voor
onze schoolbibliotheek.

Het Kinderboekenweekgeschenk® voor 2017 is
Kattensoep geschreven door Janneke Schotveld en
geïllustreerd door Annet Schaap. Ieder jaar ontvangt u
tijdens de Kinderboekenweek® gratis het
Kinderboekenweekgeschenk®  bij besteding van
tenminste 10 euro aan kinderboeken bij uw boekhandel.

KATTENSOEP

Boeli logeert met zijn kat Obama bij zijn opa. Er is iets
vreemds aan de hand in opa’s buurt: er verdwijnen
katten. Samen met opa’s buurmeisje Lucy probeert Boeli
het mysterie op te lossen. Wie zit er achter de
mysterieuze kattenverdwijningen? En nog belangrijker:
wat gebeurt er met de katten? Als ook Boeli’s eigen kat
Obama verdwijnt, begint de tijd wel erg te dringen…

PRENTENBOEK VAN DE
KINDERBOEKENWEEK
Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017
is geschreven door Maranke Rinck in
samenwerking met illustrator Martijn van der
Linden.
Knikkeruil is vanaf de eerste dag van de
Kinderboekenweek® in de boekwinkel te koop
voor € 6,95.

KNIKKERUIL
Er is een nieuwe knikker in de groep. Hij heet Uil en hij krijgt geen tijd om te
wennen, want er zijn monsters in de buurt. Op zoek naar een goede verstopplek
zoeft Uil met de andere knikkers van een fantastische knikkerbaan. Hij rolt langs een
onmogelijk putje en hij verdwaalt in een enorm doolhof. Waar moeten ze heen? Dan
doet Uil een ontdekking. Hij vindt een nieuwe plek. Daar zijn ze veilig… Dit
spannende verhaal gaat door als je het uit hebt, er worden knikkerzakjes bijgeleverd
om net als Uil door de poortjes te rollen, het prentenboek is namelijk niet alleen een
boek maar ook een knikkerspel.

Bibliotheek activiteiten:
Griezelfeest 6 oktober
Ben jij ouder dan 7 jaar en durf jij... op een donkere vrijdagavond naar de Bibliotheek
Hengelo Stad te komen voor een griezelfeest?
Kom luisteren naar een spannend verhaal en laat je schminken als je meest gruwelijk
enge fantasiedier. Of kijk je misschien liever een spannende film? Kijk dan Dummie de
Mummie en de sfinx van Shakaba. En natuurlijk hebben we iets voor de dorst... als je
het toverdrankje tenminste op durft te drinken!
Je mag gruwelijk eng verkleed naar het feest komen!
Je kunt gewoon binnenlopen aan de Beursstraat 34 in Hengelo. Het feest is gratis en
duurt van 19.00 - 20.30 uur. Het kan wel druk worden, dus kom op tijd (vol = vol).

Ouders, excuses voor het ongemak maar heel erg
bedankt voor het begrip!!
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