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Schooljaar 2021-2022  - nr. 3   1 oktober 2021        

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Kinderboekenweek 

- Viering afsluiting Kinderboekenweek 

- Activiteiten groep 7A 

- Herhaling studiedag 4 oktober 

- Schoolfotograaf 

- Herfstvakantie 

Kinderboekenweek 
  
 

  
Kinderboekenweek 2021  
Worden wat je wil!   
Van 6 tot 17 oktober is het weer Kinderboekenweek! Worden wat je wil, is het thema dit jaar. Het 
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of 
je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijk bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! En voor sommige beroepen hoef je   
niet eens te wachten tot je volwassen bent.   
  
Het doel van deze Kinderboekenweek zal voor ons zijn, het enthousiasmeren van onze leerlingen 
om boeken te lezen. Het bevorderen van de leesmotivatie en het vergroten van het leesplezier.    
  
De volgende activiteiten staan op het rooster van uw kind(eren)  

• De eerste viering van dit schooljaar zal in het teken van beroepen staan.  
• Elke groep krijgt een gastles vanuit Bibliotheek Amstelland waarin een boek centraal 
zal staan.   
• Elke leerkracht zal in zijn of haar groep extra aandacht aan verschillende leesvormen 
geven.  
• Er zijn weer prachtige nieuwe boeken aangeschaft voor in de schoolbibliotheek. Deze 
boeken zullen daar een centrale plaats krijgen. Ook zal de bibliotheek extra feestelijk 
aangekleed worden.   
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• En dan blijven er natuurlijk wat verrassingen voor de kinderen!  
De boekenmarkt verschuiven wij, om begrijpelijke redenen, naar een tijdstip dat dit weer helemaal 
veilig kan.  
 

Spaar voor de schoolbibliotheek 2021 bij Libris Venstra Amstelveen. 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om tijdens de Kinderboekenweek mee te doen met de actie Spaar 
voor je schoolbibliotheek bij Libris Venstra op het Stadsplein in Amstelveen 
 
Ouders, grootouders en kinderen die tijdens deze periode kinderboeken kopen bij boekhandel 
Venstra kunnen de bonnen bij de kassa achterlaten met vermelding van de naam van de school.   
20% van het totaalbedrag aan ingeleverde kassabonnen reserveren zij na afloop van de 
Kinderboekenweek voor aankopen door de school voor de schoolbibliotheek.  
De kassabonnen mogen ook op school worden ingeleverd bij de leerkracht.  
Helaas tellen online aankopen niet mee. 
 

Wij wensen jullie veel leesplezier!  
 

Viering afsluiting Kinderboekenweek  
Op woensdag 13 oktober sluiten we met alle kinderen van de Zon onder schooltijd feestelijk de 
Kinderboekenweek af. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’ en in het kader 
daarvan gaat Sjaan op zoek naar een baan tijdens deze viering en zoekt Joep een beroep. Het is fijn 
dat we weer met de kinderen samen kunnen zijn in de aula. Helaas is het nog niet mogelijk voor 
ouders om de viering bij te wonen. In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van de viering 
zodat u toch mee kunt genieten.  
   

Activiteiten groep 7A 
 

We zijn dit schooljaar weer enthousiast aan de slag gegaan 
met de lesstof van groep 7. De afgelopen periode waren 
daar ook een aantal doe-lessen bij.   
Tijdens een rekenles over inhoudsmaten   
moesten de kinderen zelf aan de slag om   
de inhoud van het klaslokaal te berekenen.   
Om een idee te krijgen hoeveel 1 m3 is,   
hebben we uitgeprobeerd hoeveel   
kinderen er in 1 m3 kunnen.   
Op de foto is te zien dat dat er 8 zijn.  
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Ook bij de lessen van de nieuwe wereldoriëntatie methode Blink waren er meerdere doe-
opdrachten. In het kader van het thema Wereldsterren hebben de kinderen een foto gemaakt van 
zichzelf als een wereldster uit de geschiedenis. Ook was er een les waarbij de kinderen konden 
ervaren wat reuk en smaak met elkaar te maken hebben. In kleine groepjes gingen ze geblinddoekt 
proeven en ruiken.  
 

Herhaling: Studiedag 
 
A.s. maandag 4 oktober is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Schoolfotograaf 
 
De fotograaf komt direct na de herfstvakantie bij ons op school. Ook dit jaar worden de foto’s weer 
gemaakt door Maaike Cappon Fotografie uit Kudelstaart. 
We hebben ervoor gekozen om dit op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 oktober te doen. 
Hieronder het schema wat de fotograaf heeft gemaakt, rekening houdend met gymtijden etc. 

Dinsdag 26 oktober       
Tijdstip Groep    

08.45-9.25 4A Portret en groepsfoto  
9.25-10.05 4B Portret en groepsfoto  
10.05-10.45 5A Portret en groepsfoto  
10.45-11.30 5B Portret en groepsfoto  
Pauze      
13.05-13.50 6 Portret en groepsfoto  
13.50-14.30 3A Portret en groepsfoto  
14.30-15.15 3B Portret en groepsfoto  
       
Woensdag 27 oktober      
08.35-9.30 1/2C Portret en groepsfoto  
09.30-12.00 Broer/zus op school    
12.00 Groep 8 Groepsfoto met leerkr.  
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Donderdag 28 oktober      
08.45-09.45 1/2A Portret en groepsfoto  
09.45-10.45 1/2B Portret en groepsfoto  
10.45-11.45 7A Portret en groepsfoto  
Pauze      
13.05-14.00 7B Portret en groepsfoto  
14.00-15.00 8 Portret en groepsfoto  

    
 

Herfstvakantie 
 
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober is het herfstvakantie. 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt op vrijdag 29 oktober.                                                                                                                                                                                     

 

 

 


