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Kinderboekenweek 

 
 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek weer gestart.  

Het thema van dit jaar is En Toen?. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan wij 

terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 

vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in 

oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine 

nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het 

lezen van boeken! 

Dit schooljaar heeft Kinderen voor Kinderen speciaal voor de Kinderboekenweek een 

lied geschreven. De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Luister het lied hier: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s 

Ons team heeft speciaal voor de Kinderboekenweek een clip opgenomen. Deze 

kunt u via deze link bekijken. https://youtu.be/Gm2eM2lKowc   

Buitengedichten 

Onze groepen 7 en 8 doen, in samenwerking met stichting Buitengedichten, mee 

aan een gedichtenwedstrijd. Een bijzonder initiatief waar wij als school graag aan 

mee doen. Hieronder stellen de initiatiefnemers zich voor en geven zij aan wat zij 

met dit initiatief graag willen bereiken. 

  

Bestuur stichting Buitengedichten  

Ik ben Charlotte Bos, voorzitter en raadslid D66, Steven Bothof 

(masterstudent Rechten) Secretaris Arjen Verduijn (directeur Tigges 

communicatiebureau) penningmeester   

  

 



 

Wat willen wij  

De stichting wil meer gedichten op muren van huizen, gebouwen, scholen, 

bruggen, in onze gemeente. We hebben er nu paar bijvoorbeeld op de 

glazen wand van het huisje voor Station Voorburg,   

  

Waarom  

Met dit initiatief in het algemeen hopen we voorbijgangers te raken, ook 

mensen die normaal weinig met poëzie op hebben. Je loopt langs, je kijkt 

wat het is en je leest het. Als er bij jou in de buurt een muurgedicht staat, 

wordt dat onderdeel van je buurt. Het is alsof je een goede bekende 

tegenkomt. Kunst, gedichten, graffiti, schildering, je raakt ontroert. Een 

gedicht laat je nadenken, laat je even uit je gewone doen zijn, terwijl je 

langs loopt.  

In het bijzonder vinden we het heel tof dat we poëzie onder de aandacht 

kunnen brengen van leerlingen van de basisschool. We vinden het heel 

belangrijk en bijzonder dat leerlingen iets blijvends kunnen achterlaten op 

hun eigen school.  

  

Hoe is dit plan ontstaan  

Charlotte Bos heeft in Leiden Nederlands gestudeerd. Daar zijn wel 130 

gedichten op muren te lezen in veel verschillende talen. Dat vond ze wel 

tof. Maar er zijn in Leiden geen muurgedichten van kinderen.   

Later heeft Charlotte gewerkt als vrijwilliger op een Weekendschool in de 

Schilderswijk in Den Haag. Kinderen gaan daar ook op zondag naar school 

om dingen te leren die ze niet zo snel op de basisschool leren. Lessen over 

het schrijven van gedichten en een eigen geschreven gedicht zelf 

voordragen bijvoorbeeld. Daar hielp ik de leerlingen bij en ik zag hoe veel 

energie en enthousiasme er was tijdens die poëzie-lessen en hoe tof de 

gedichten van de leerlingen waren. Nu ben ik raadslid in de 

gemeenteraad. En ik dacht hoe leuk is het als er in Leidschendam-

Voorburg gedichten van leerlingen zijn te lezen op muren.  

Daarom heb Ik een stichting opgericht, en subsidies aangevraagd.  

  

Charlotte zocht daarna een school en heeft de directeur van De Cascade 

gebeld. Hij was heel enthousiast en het team van juffen en meesters ook.  

Als je meedoet is het jouw kans om iets nieuws toe te voegen aan jouw 

school. Een gedicht dat iedereen kan lezen.  

Een jury zal het winnende gedicht uitkiezen. In de jury zit een echte dichter 

Eelco van der Waals. Het winnende gedicht komt op het raam of de muur 

van de school, vlakbij de ingang zodat dat iedereen -leerlingen, ouders, 

voorbijgangers, buurtbewoners- het gedicht kunnen lezen. Zodat het 

gedicht ook een beetje van de buurt wordt.  

 

 

 



Coronomaatregelen 
In de bijlage sturen wij u de aangepaste beslisboom toe die u als leidraad kunt 

gebruiken. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of een verkouden kind wel of 

niet naar school mag. 

 

Wat doet de school met de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) en externen 

op school? 

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 

ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals enkel op 

afspraak toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot 

elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.  

 

Contact met school en/of de leerkracht? 

Als ouder kunt u nu niet onuitgenodigd meer naar binnen lopen of de leerkracht 

aanschieten op het schoolplein. Dit betekent niet dat u hierdoor minder contact 

met de leerkracht zult hebben. Mocht u iets kwijt willen aan de leerkracht dan kan 

dit als volgt: 

 

• Op het schoolplein doorgeven dat uw kind naar de tandarts moet, morgen 

later e.d.? Dit kunt u aan de leerkracht melden via Social Schools. 

• U heeft een vraag over een klassenaangelegenheid of uw kind? Stuur een 

bericht hierover via Social Schools naar de leerkracht van uw kind. Deze 

kan dan uw vraag via Social Schools beantwoorden of hierover telefonisch 

contact met u opnemen. 

• U wilt een afspraak maken met de leerkracht van uw kind? Stuur de 

leerkracht een Social Schools met dit verzoek. De leerkracht zal dan 

contact met u opnemen en een afspraak met u maken. 

 

Looproutes 
Vanaf volgende week zullen wij een nieuwe kleutergroep opstarten. Vanwege het 

opstarten van deze groep, zullen wij de looproutes komende week aanpassen. 

Deze aanpassing geldt alleen voor de groepen 0, 1, en 5. De andere groepen 

blijven gebruik maken van hun huidige ingang. 

 

• Hoofdingang aan de Scheltuslaan instroomgroep (groep 0) en de groepen 

1 en 6  

• Nooddeur gymzaal Scheltuslaan groep 7, 7/8 en 8  

• Schoolplein reguliere ingang groep 4 en 5 

• Schoolpleinhek aan de Delflandlaan groepen 2 /3  

 

Verkeerswerkgroep 
De verkeersveiligheid om de school is niet alleen een zaak van de school ook als 

ouder kunt u hierin mee participeren. Wij zijn op zoek naar ouders, die samen met 

school, willen nadenken over het verbeteren van de verkeersveiligheid om de 

school. Hoe is de huidige situatie en welk plan van aanpak dienen wij hier voor op 

te stellen? 

 



U kunt zich hiervoor opgeven door een mail met uw naam te sturen naar 

info@kccascade.nl 

 

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u deze aan ons mailen.  

Schoolreis  
De afgelopen jaren zijn wij aan het begin van het schooljaar op schoolreis 

geweest. Dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, heeft het schoolreisje niet 

plaats gevonden. Wij streven er naar om aan het eind van het schooljaar alsnog 

te gaan. Wij hopen rond maart 2021 definitief de knoop te kunnen doorhakken.  

 

 


