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Kinderboekenweek 2021  Thema: wat wil ik later worden! 
Dit jaar kunnen we weer leuke en leerzame activiteiten organiseren op school. Eén ervan is de 
Kinderboekenweek. Officieel gaat die 6 oktober van start, maar wij openen dit op 5 oktober om 8.30 
uur buiten op het plein. De kinderen verzamelen bij hun eigen leerkracht en de ouders verzoeken we 
achter het hek plaats te nemen. Groep 8 heeft voor deze opening wat voorbereidt. 
Gedurende de week zullen we verschillende activiteiten in de klas doen rondom het thema 
beroepen, dan kunt u denken aan creatieve opdrachten, drama, zingen en dansen, maar ook het 
schrijven van een gedicht of verhaal over wat ik later wil worden. 
De kinderen mogen ook vanaf 5 oktober een boek meenemen en deze wordt tentoongesteld in de 
klas en blijft gedurende de kinderenboekenweek op school zodat andere kinderen deze ook kunnen 
lezen/ bekijken. 
Groep 7 en 8 zullen ook gaan voorlezen aan de jongere groepen. Ook heeft iedere groep een nieuw 
boek van www.schrijverinbeeld.nl waarmee ze aan de slag gaan met digitale lessen die door de 
schrijver van het boek gepresenteerd wordt. 
Als laatste hebben we vanuit de commissie ook een vraag richting de ouders. Het lijkt ons zo leuk om 
allerlei beroepen te laten zien aan de kinderen. Heeft u nou een leuk beroep wat u zou willen delen 
met de toekomstige generatie, zou u dan een filmpje willen maken en hier over willen vertellen, het 
liefst op u werk zelf. Deze kunt u mailen naar A.Zijderveld@dekring.net en dan verspreidt ik dit 
filmpje naar de groepen. Alvast bedankt hiervoor! Er bestaat ook de mogelijkheid om te komen 
vertellen op school over uw beroep, maar dat kunt u zelf afspreken met de leerkracht van uw kind. 
Met vriendelijke groet, 
Anika Zijderveld (juf slingerapen) en Gonda Kimmann (RT) 
 
Controle op fout parkeren bij school 
De komende weken worden extra controles door de politie en andere handhavers gehouden bij de 
scholen. Zij zullen indien nodig bekeuringen uitschrijven. Komt u met de auto, dan bent u 
gewaarschuwd. Tussen de Watergeus en De Kring in is een grote parkeerplaats die vaak nog 
voldoende ruimte heeft. U moet alleen iets verder lopen. 
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