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Kinderboekenweekproject 

Thema FEEST: Lang zal je lezen! 

(60 jaar kinderboekenweek) 

Na onze uitstekende ervaringen met het 

Kinderboekenweekthema als theaterproject vorige 

schooljaren,  vonden we het weer een goed idee om dit 

jaar nog eens zo’n project op te zetten met  KRATER 

Zuidoost. 

Gesteund door een geldelijke bijdrage van de ouderraad 

is het ook financieel mogelijk. 

Er wordt door de kinderen al weken gewerkt aan de 

theatervoorstelling.  Dat betekent deze weken: 

Danslessen in school voor de hele groep door profs van 

KRATER 

Theaterles voor 2 tot 3 kinderen uit elke klas door Ivana. 

Zij schreven al improviserend de tekst en het verhaal  en 

verbinden zo in het theater de losse einden met elkaar. 

De jongsten, de groepen (1-2-), volgen een iets ander 

pad. Zij presenteren hun dansshow op 

Woensdag 8 oktober in school met als thema FEEST! 

Ouders van de onderbouw die deze  voorstelling bij 

willen wonen zijn welkom en hoeven zich niet van te 

voren aan te melden! 

Groep 3-8 hebben hun voorstelling in het 

Bijlmerparktheater op dinsdag 7 oktober. 

Hiervoor zijn per kind twee toegangskaarten 

beschikbaar.  Door de overweldigende belangstelling is  

dit helaas noodzakelijk.  U krijgt hiervoor nog een 

bestelformulier.   Overgebleven kaarten (niet besteld op 

3 oktober) worden onder andere inschrijvers verloot. U 

kunt dit straks ook  aangeven op het bestelstrookje. 

De gang naar het theater op 7 oktober gebeurt per bus 

en wordt begeleid door de leerkrachten. 

De kinderen moeten ruim van te voren al in het Theater 

zijn om de doorloop te kunnen doen.  

Er zijn twee voorstellingen in het Bijlmerparktheater. In 

onderstaand schema kunt u zien wanneer uw kind 

optreedt.  

Poule A Optreden om 
12.00 

Poule B Optreden om 
16.15 

3a juf Evelien 
4a juf Irma 
5a juf Maaike 
6a meester Jan/Senne 
8a juf Mira 
 

3b juf Yvette/Amy 
4b juf Eveline 
5b juf Ingrid 
6/7 juf Saskia 
7b juf Hanna 

 

Er is deze dag een continurooster dus alle kinderen van 

groep 3-8 blijven over. De kinderen van de B-poule zijn 

naar verwachting om 17.15 klaar. U kunt uw kind bij het 

Bijlmerparktheater ophalen ( maar natuurlijk bent u daar 

al om te komen kijken ) 

We hopen op weer een geweldige ervaring! 

 

Voor meer info en leuke tips over de kinderboekenweek: 

www.kinderboekenweek.nl 

29 september:  Workshop interactief 

voorlezen in deze workshop leren ouders hoe ze op 

een leuke manier kunnen voorlezen aan hun kinderen en 

dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van het 

kind en voor de ouder-kind relatie. Alle ouders kunnen 

meedoen, daarnaast dient deze workshop ook ter 

voorbereiding voor ouders die in de kinderboekenweek 

willen voorlezen in de groepen op woensdag 1 oktober. 

http://www.kinderboekenweek.nl/


 

 

1 oktober: interactief voorlezen in de 

groep 1-3  

Het is fijn als u hiervoor de bijeenkomst bezoekt over 

interactief voorlezen op 29 september. Daar krijgt u 

uitleg en handvaten om op een hele interessante manier 

te kunnen voorlezen in de groepen 1-3 op 1 oktober! 

Aanmelden kan bij de ouderconsulent Fadoua Zaitar: 

email: f.zaitar@swazoom.nl 

 

Oudercursus Verteltassen- u kunt nog 

aansluiten! 
De eerste twee bijeenkomsten  zijn geweest en het is 

een succes. Vindt u het nog leuk om mee te doen,  dan 

kan dat! Kom gerust tussen 9.00 en 11.00 op 

maandagochtend naar de ouderkamer. De cursus is op 1, 

8, 22 en 29 september 

 

Kinderboekenweekgeschenken: 
Tijdens de Kinderboekenweek (1 t/m 12 oktober 2014), 

bij aankoop van ten minste € 10,- aan kinderboeken  

 

 
  

 

 

 

 

voor de jonge kinderen:  

 

 
 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, 

krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 

 

Maandag 22 september:   Mr vergadering 

Maandag 29 september:  Workshop interactief 

voorlezen 

Woensdag 1 oktober: Interactief voorlezen in de  

groep door ouders 

Maandag 6 oktober: OR vergadering 

Dinsdag 7 oktober:  voorstellingen in het 

Bijlmerparktheater gr 3-8 

Woensdag 8 oktober: dansvoorstelling onderbouw 

 

 

en natuurlijk elke maandagochtend koffiemoment en 

verteltassen 

 

Het inloopspreekuur voor de directie is voortaan op 

maandag van 8.30-9.15 

 

 Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout, directeur 
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