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Het is bijna herfstvakantie, de weken vliegen voorbij. En er gebeurt veel op school. We zijn blij dat de ouders 
van onze kleuters per toerbeurt hun kind een keer binnen mogen brengen. De groepen 8 zijn naar PET-IJmond 
geweest. Onze MoveMates verzorgen spellen tijdens de pauzes. De bijlessen voor de groepen 4 zijn begonnen. 
En er worden mooie kunstwerken gemaakt en liedjes geleerd bij de vakdocenten. En leerlingen van de groepen 
7 gaan een stagedag lopen in de school bij een van de collega’s, van schoolassistent tot directie. Komende 
week staat nog even volop in het teken van de kinderboekenweek. Misschien leuk om uw favoriete kinderboek 
met uw kind te lezen of om een keer extra voor te lezen.  
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 
 

  

SCHOOLFOTO 
 
Voor wie afgelopen woensdag niet in staat was om de schoolfoto’s te kopen hebben we nog één extra moment: 

namelijk maandag 11 oktober van 8:30 uur tot 9:00 uur in het studiecentrum. Lukt dat echt niet dan liggen de 

foto’s vanaf woensdag bij de fotograaf in de winkel in Haarlem (Photobrandstore). 

 
 

  

BEROEPEN KINDERBOEKENWEEK 
 
In heel veel groepen hebben ouders inmiddels een presentatie gehouden over hun beroep. De kinderen zijn 

zeer geïnteresseerd. In groep 5b hebben ze ook een schrijfopdracht gekoppeld aan dit bezoek. 

Hierbij een bijdrage van Jolee en Daniël aan deze nieuwsbrief.  

 

Advocaat 
 
Op woensdag 6 oktober kwam de vader van Julia in de klas. 
Hij liet zijn toga zien en zijn bef. De toga is iets over je kleding heen. Het is een lange jas met heel veel knopen. 
Hij was heel mooi. En de bef is een wit flapje en je moet hem om je nek doen en je moet hem vastknopen. 
Het was echt heel leuk en we hebben toneel gespeeld en hij helpt mensen graag. 
Het was leuk en leerzaam. 
 
Jolee 
 
 
Julia's vader 
 
Op woensdag 6 oktober kwam de vader van Julia. Hij 
is advocaat. 
Hij liet zijn toga zien. Het is een soort zwarte jurk en hij 
liet zijn bef zien. Als eerst dachten wij dat het een 
mondkapje was, alleen het was een bef. Het lijkt op 
een stropdas, maar het is vierkant. Hij werkt bij de 
rechtbank en we deden een toneelstuk. Ik was de 
bouwer en dat was leuk. 
Het was leuk en leerzaam. 
 
Daniël 
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KLEEDJESMARKT (herhaald bericht) 

Op 13 oktober een tweedehands boekenmarkt organiseren. Voor een groot aantal van u wel bekend als de 

‘Kleedjesmarkt’. Deze markt wordt gehouden voor en door de kinderen. De markt is open van 12:15 uur tot 

13:15 uur. Natuurlijk bent u als ouder ook van harte welkom. 

Kinderen die hieraan willen meedoen, moeten zich aanmelden bij hun leerkracht. Dit kan uiterlijk tot en met 

dinsdag 12 oktober. Het verkopen van boeken wordt gedaan door leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De 

leerlingen van de groepen 1/2 kunnen natuurlijk ook boeken kopen. 

De jonge verkopers mogen 13 oktober vanaf 12.00 uur hun van huis meegebrachte kleedje neerleggen en hun 

boeken uitstallen. Ze moeten ervoor zorgen dat de verkoopwaar dan op school aanwezig is. De ouderraad helpt 

bij het inrichten van hun kleedje. U kunt thuis de verkoop 

voorbereiden met uw kind door bijvoorbeeld boeken te 

prijzen. De boeken die zij verkopen mogen niet duurder 

zijn dan 2 euro. Tijdschriften gaan voor 10 of 20 cent. 

Misschien zijn er slimme verkopers die bundeltjes maken 

voor een scherpe prijs. 

Dit evenement gaat buiten op het grote plein van 

Franciscus 1 plaatsvinden. 

Bij slecht weer kan de ‘Kleedjesmarkt’ helaas niet 

doorgaan. 

 

 

  

LEESPROMOTIE: ACTIE KINDERBOEKENWEEK 

 
Om goed te leren lezen zijn veel leeskilometers nodig. Daarom wijzen we u graag op de volgende actie. 

 

KINDERBOEKENWEEK BIJ DE READSHOP 

Het grootste boekenfeest voor kinderen en (groot)ouders, dat wil je niet missen! Met een thema waar iederéén 

wat mee heeft: Worden wat je wil. Jong en oud kijkt uit naar het prachtige GRATIS Kinderboekenweekgeschenk 

en Prentenboek. We gaan van de Kinderboekenweek een feest maken. 

  

Bij aankoop van € 12,50 aan kinderboeken krijg je het geschenk ‘Tiril en de toverdrank’ mee. Tiril maakt een 

spannende reis door een onherbergzame wereld op zoek naar een toverdrank. 

 

Verder hebben we een leuke actie voor de scholen. De kinderen kunnen boekenleggers sparen met daarop een 

letter. Met de letters, die een letterwaarde hebben, kunnen ze met de klas een woord maken. Een soort 

scrabble dus. De klas met de hoogste woordwaarde maakt kans op een boekenpakket t.w.v. €450,--, dit is een 

landelijke actie waaraan alle scholen in Nederland mee kunnen doen. Wij, van de Readshop IJmuiden, maken 

de actie extra lokaal! Mocht er geen prijs vallen bij een klas in IJmuiden dan belonen wij de klas met de hoogste 

woordwaarde in IJmuiden toch met een boekenpakket t.w.v. 450,00. Er wint dus altijd ook een klas uit 

IJmuiden. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
We hebben inmiddels bijna een kapstok vol met (spijker)jasjes die zijn blijven liggen. Mist u een jas van uw 

kind, kom dan even een kijkje nemen bij de hal van de ingang van de groepen 3. 

. 

 

  

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Woensdag 13 oktober   Boekenmarkt Kinderboekenweek 
Vrijdag 15 oktober`   studiedag groepen 1-2 en 2 
Maandag 18 oktober tot en met vrijdag  22 oktober: 
     Herfstvakantie  
      


