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Kinderboekenweek 
Op woensdag 6 oktober start de landelijke Kinderboekenweek met als thema ‘Worden 
wat je wil’.    
 
Wij zullen de Kinderboekenweek officieel openen op donderdag 7 oktober, zodat de 
peuters van de Wiedewaai ook mee kunnen doen. We zullen deze dag starten met 
groepsdoorbroken leesactiviteiten, waarbij de midden- en bovenbouw gaat voorlezen 
aan de onderbouw en de peuters.  
De leerlingen van groep 3-4 starten die dag dus niet in de gymzaal. Zij gaan pas in de middag 
gymmen. 
 
Op deze donderdag mogen de leerlingen zich verkleden als het beroep dat ze later willen worden.  
 
In de klassen zullen we de komende twee weken ook aandacht besteden aan het thema ‘Worden wat 
je wil’. We hebben ook extra aandacht voor leesbevorderende activiteiten. Zo gaan alle klassen hun 
leeskilometers bijhouden.  

 
Op donderdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek gezamenlijk af en 
maken we bekend welke klas de meeste leeskilometers gemaakt heeft. We zullen 
via Parro het een en ander laten zien, zodat u toch kunt meegenieten! 
 
Ook dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen weer een toepasselijk lied gemaakt bij 
het thema van de Kinderboeken. Dit lied komt ook zeker aan bod op school. Bent 
u nieuwsgierig, dan kunt u het bekijken/beluisteren via de volgende link; 
https://youtu.be/vgi-feWZYO4 

 
Privacy voorkeuren 

In het vorige Waayernieuws hebben we u gevraagd om uw toestemming voor het wel of niet 
gebruiken van beeldmateriaal door te geven. Dat doen we dit jaar via Parro. Hierin kunt u, uw privacy 
voorkeuren doorgeven. Het blijkt dat dit nog niet bij alle leerlingen is ingevuld. Als u dit nog niet 

Ma. 27 t/m do. 30 september Kindgesprekken groep 3-8 en oudergesprekken groep 1-2 

Vrijdag 1 oktober Groep 1-2 zijn vrij 

Maandag 4 oktober Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 5 oktober Studiedag van OPO-R. Alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 7 oktober Start Kinderboekenweek. Worden wat je wil! 

Donderdag 14 oktober Sluiting van de Kinderboekenweek 

Vrijdag 15 oktober Groep 1-2 zijn vrij 

Zat. 16 t/m zo. 24 oktober Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 29 oktober Schoolreis groep 3 t/m 6 

https://youtu.be/vgi-feWZYO4


heeft gedaan voor uw kind(eren) verzoeken we u dit graag nog te doen. Verzoek is om dit uiterlijk 
vrijdag 24 september ingevuld te hebben. Alvast bedankt hiervoor. 

 
Inleveren brief kindgesprek en rapportfolio 

In de week van 27 t/m 30 september staan de kindgesprekken van groep 3 t/m 8 gepland. Alle 
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben hiervoor een kindgesprek-formulier ontvangen. We vinden het 
fijn om deze formulieren voor de gesprekken op school te hebben. Heeft u het formulier nog niet 
mee terug gegeven aan uw kind, het verzoek om dit z.s.m. te doen.  
Ook missen we nog wat rapportfolio’s. Deze graag ook retour naar school! 
Alvast bedankt hiervoor. 
 

Verkeersveiligheid 

Via deze weg willen we graag uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom het zebrapad 
op de Dreef. We horen de laatste tijd vanuit verschillende kanten dat er met regelmaat bij de start 
van de schooldag onoverzichtelijke situaties ontstaan op het zebrapad bij de Dreef.  
 
Leerlingen worden door hun ouder(s)/ verzorger(s) met de auto afgezet op of vlakbij het zebrapad. 
Dit maakt het onoverzichtelijk voor de andere weggebruikers en andere kinderen kunnen dan niet 
oversteken. Het verzoek is dan ook om niet te stoppen op of bij het zebrapad.  
 
Wilt u uw kind(eren) afzetten met de auto dan kunt u beter een klein stukje verder rijden naar de 
parkeerplaats achter restaurant De Lelie. Dit is gelegen aan de voorkant van onze school. Hier zijn 
voldoende parkeerplaatsen en/of mogelijkheden om uw kind(eren) veilig uit te laten stappen. 
 

We hopen op uw medewerking, want alleen samen kunnen we het veiliger maken. 
Alvast bedankt hiervoor. 
 

Reminder studiedagen 
Via deze weg nog even een gentle reminder. Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober 
zijn alle leerlingen vrij. Op maandag hebben de leerkrachten een studiedag op 
school en op dinsdag hebben we een studiedag met alle medewerkers van OPO-R.  

 

Actie van de Bruna; Spaar mee voor onze schoolbieb!  
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  
 
Lezen is een feestje  
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te 
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
 

Zo werkt het  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-
winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en 
krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer 
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  
 
Spaar je mee?  
Inleveren van de bon kan t/m woensdag 10 november bij de juf. Laten we er samen 
voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 


