Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van OBS Westerkim,
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met het thema “Reis mee!”
Dit jaar combineren we de Kinderboekenweek met de Culturele Week.
De komende twee weken staan er een aantal activiteiten op het programma die
hiermee te maken hebben. Hieronder volgt een overzicht:
Woensdag 2 oktober
Een leuke opening verzorgd door de leerkrachten. Trek je dansschoenen aan!
Vrijdag 4 oktober
In de middag gaan we klas overstijgend een reis door de school maken met het
Koffertjescircuit.
Woensdag 9 oktober
Er wordt een gezellige boekenmarkt georganiseerd van 14.15 – 14.45 uur. Iedereen
die op een leuke manier zijn boekenkast wil aanvullen, is die dag van harte welkom!
Je kunt voor een klein bedrag boeken kopen. Ook kun je die dag zelf boeken
verkopen. Voor verdere uitleg over hoe je dat doet , zie bijgevoegde brief!
Tijdens de boekenmarkt kunt u een bekertje ranja en een speculaasje kopen voor
€ 0,20.
Het is voor die middag handig als je veel muntgeld meeneemt. Er kan maar beperkt
gewisseld worden!
Donderdag 10 oktober
De Kinderboekenweek/ Culturele Week wordt afgesloten met een leuke speurtocht
langs de lokalen. De kinderen leiden de ouders rond om een kijkje te nemen in de
verschillende groepen.
Vrijdag 11 oktober
Voorleesdag. De finalisten gaan voorlezen in de onderbouw. En ’s middags laten ze
hun voorleeskunsten horen om Voorleeskampioen van Westerkim te worden.

Uitleg Boekenmarkt
Woensdag 9 oktober
Op woensdag 9 oktober kunnen leerlingen om 14.15 uur hun boeken verkopen
aan de andere leerlingen. Het is de moeite waard om een kijkje te komen
nemen en voor een leuk prijsje de boekenkast aan te vullen! Voor alle leeftijden
is er aanbod.
Om dit goed te laten verlopen volgen hier een aantal spelregels:
 Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen alleen boeken verkopen als er een
volwassene bij is die hen daarbij helpt.
 Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen alleen boeken verkopen, maar zij
moeten wel zelf om kunnen gaan met geld anders moet een volwassene
meehelpen.
 Er mogen alleen leesboeken, stripboeken en informatieboeken worden
verkocht. Géén tijdschriften!!!
 Een kind mag maximaal 30 boeken verkopen. Niet verkochte boeken
gaan mee terug naar huis.
 Er moet thuis al nagedacht worden over de prijs. Desnoods zijn de
boeken al geprijsd.
 De kinderen die boeken gaan verkopen hebben een portemonneetje
nodig met wat wisselgeld. Er wordt namelijk contant afgerekend.
 Kinderen kunnen hun boeken die ze willen verkopen vanaf maandag 7
oktober mee naar school nemen.
 Lijkt het je leuk om boeken te verkopen? Vul dan het strookje in en lever
dit in bij je leerkracht uiterlijk vrijdag 4 oktober!!!!!
 Als het goed weer is, is de boekenmarkt buiten. Bij slecht weer is het in
de hal van de school.
___________________________________________________________________________

Ik……………………………………………uit groep……wil graag op
woensdag 9 oktober …………………………………………….(aantal)
boeken verkopen.

