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B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n ,

De Kinderboekenweek bestaat  al  s inds 1954 en is

in het  leven geroepen ter  promotie van het

kinderboek.  Gi -ga-groen is  daarmee de 68e edit ie

van de Kinderboekenweek.  

Op de dinsdagavond 4 oktober  voor  de start  van de

Kinderboekenweek vindt  het  Kinderboekenbal

plaats .  Ti jdens dit  feest  maakt  de CPNB bekend

welke boeken er  di t  jaar  in  de pr i jzen val len.  Dat

betekent  dat  we dan weten wie er  met  de Gouden

Gri f fel  en de Gouden Penseel  vandoor gaan.

Ook wi j  re iken een Gouden Gri f fel  en Penseel  ui t  en

wel  op woensdag 12 oktober .  Dan hebben wi j  ons

eigen OBS Boekenbal .  
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Kalender
Donderdag 6 oktober: Kinderboekenmarkt 8.00-8.30 uur

Woensdag 12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 13.15 - 14.15 uur

13 & 14 oktober: Studie tweedaagse, leerlingen vrij

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

Kinderboekenmarkt
Donderdag 6 oktober zal de jaarlijkse boekenmarkt plaats vinden.

De leerlingen die boeken sparen krijgen van hun leerkracht een voucher met het

gespaarde bedrag.

Ook als de leerlingen niet sparen is er de mogelijkheid om boeken te kopen.

Om 8:00 uur gaat de hoofdingang open en liggen de boeken uitgestald in de speelzaal.

De keuze is weer reuze. Het is mogelijk om contant en met de pin te betalen. 

We zijn nog wel op zoek naar twee ouders die willen helpen bij het afrekenen. U kan

zich aanmelden via de mail leonie@obs.nl

8:30 uur is de boekenmarkt afgelopen.

Voorleeswedstrijd
Leerlingen uit groep 7 & 8 doen mee aan de voorronde van de Nationale

voorleeswedstrijd. Er mag één schoolwinnaar door naar de regionale voorronde. Tijdens

de afsluiting van de Kinderboekenweek op 12 oktober, lezen drie leerlingen uit groep 7

en drie leerlingen uit groep 8 voor aan de school. Een jury, bestaande uit leerlingen,

een ouder en een leerkracht, kiezen hieruit de beste voorlezer van onze school. 

Afsluiting Kinderboekenweek
Woensdag 12 oktober tussen 13:15 uur en 14:15 uur wordt de gouden griffel en de

gouden penseel uitgereikt. Wie zal dit jaar de mooiste tekening/verhaal van de klas

hebben? U bent van harte welkom om de uitreiking bij te wonen.

Met vriendelijke groet, 

Team OBS Kudelstaart
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