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KINDERBOEKENWEEK 2019: Reis mee!
Lezen is leuk! Lezen is gezellig! Lezen is leerzaam! Lezen is genieten!
Daarom besteden wij in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit
jaar is het thema: “Reis mee”! We hebben ervoor gekozen om dit in het thema
‘Ruimte’ te doen.
Wij zijn de Kinderboekenweek gestart op dinsdag 1 oktober met twee kanjers
van voorlezers uit groep 7 en 8. Het waren twee hele goede voorbeelden en er
kwamen ook mooie tips uit het publiek. Hierna hebben we samen het liedje ‘Ik
wil naar Mars’ gedanst en gezongen. De kinderen kenden dit dansje en het liedje
erg goed!
Op donderdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een
voorleeswedstrijd binnen onze school. Hiervoor mogen kinderen van groep 4 t/m
8 zich bij de groepsleerkracht opgeven. De voorrondes worden in de eigen groep
gehouden en wordt er een winnaar uit elke klas gekozen die mee mag doen met
de finale van de school. Deze wordt gehouden op 10 oktober van 9.45-11.00u.
Tussendoor hebben we een pauze zodat de jury met elkaar in beraad kan over
de winnaar van Basisschool St. Lambertus. Tijdens de wedstrijd ben je van harte
welkom om te komen kijken.
Elke deelnemer krijgt 3 min. voorleestijd.
Er wordt gelet op;





Duidelijk spreken
Prettig om naar te luisteren
Met regelmaat in het publiek kijken
Je aan de tijd houden (3 minuten)

Tevens hebben de kinderen 17 september tips mee gekregen om op een goede
manier voor te lezen.
Er wordt vanuit de bibliotheek weer een kleurwedstrijd gehouden. De kinderen
hebben vorige week de kleurplaat gekregen deze mag thuis gekleurd worden. Dit
is niet verplicht, maar wel heel leuk! Het is de bedoeling dat de kinderen deze
uiterlijk maandag 7 oktober bij de groepsleerkracht inleveren, zodat er een
winnaar uit elke groep gekozen kan worden!
Veel succes met de voorbereidingen en vooral veel leesplezier!
KINDERBOEKENWEEK EN BIBLIOTHEEK

Vanuit de bibliotheek op school organiseren we dit jaar weer een kleurwedstrijd
in het kader van de Kinderboekenweek. De kleurplaten zijn inmiddels uitgedeeld.
Tot en met aanstaande maandag kunnen de kleurplaten worden ingeleverd bij de
leerkracht. Tijdens de voorleeswedstrijd op donderdag 10 oktober worden de
prijswinnaars bekend gemaakt.
Aanstaande kermismaandag is de bieb op school in de ochtend gewoon open.
Alle groepen kunnen dan hun boeken inleveren en nieuwe boeken lenen.
DE KERMIS EN HET KERMISUURTJE
Alle Vessemse kinderen mogen dit jaar alweer voor de 22ste keer op kosten van
de ondernemers (zie bijlage) het volgende verwachten:












Op zaterdag 5 oktober wordt de kermis om 18.45 uur geopend door de
fanfare en wethouder op het kermisterrein. Daarna gaat de stoet terug
naar d’n Boogerd waar de wethouder de loterij van Jong Nederland
officieel zal openen en de geknutselde kermissleutels ingeleverd kunnen
worden. Dit is omstreeks 19.00 uur.
Dit jaar hebben de kinderen in plaats van een kleurplaat of ambtsketting
een kermissleutel als knutselopdracht gekregen.
Als beloning voor de sleutel krijgen de kinderen 2 attractie muntjes naar
keuze. Dit geldt voor Vessemse kinderen t/m groep 8 (ook voor kinderen
op speciaal onderwijs natuurlijk).
Er kunnen cadeaubonnen gewonnen worden. De mooiste sleutel uit elke
klas wordt beloond. En er is een extra beloning voor de allermooiste van
de school!
Zorg dat je bij de prijsuitreiking bent op dinsdagavond 8 oktober om
20.00uur in d’n Boogerd.
Jong Nederland verzorgt de loterij, en op maandag en dinsdag zorgen zij
dat er een springkussen staat. Voor de vaders/moeders/opa’s/oma’s speelt
op zondagmiddag rond 15.00 uur de Vaesheimer Bloaskapel hun mooiste
nummers.
Op school wacht er nog een verrassing!?!?!?!?
En natuurlijk is er op maandagmiddag 7 oktober tussen 14.30 en 15.30
uur voor de Vessemse kinderen tot en met groep 8 het GRATIS
KERMISUURTJE!
Nieuw is op dinsdagmiddag 8 oktober tussen 14:30 en 15:00 een
prikkelarm kermismomentje.

STUDIEDAG OP WOENSDAG 9 OKTOBER
Volgende week woensdag 9 oktober zijn alle leerlingen vrij.
De kinderen kunnen dan even bijkomen na het Kermisweekend.
De leerkrachten hebben dan een studiedag.
NIEUWS VAN NUMMEREEN
In de week van 23 september tot en met 29 september was het weer opa – en
oma week. Ieder jaar mogen de grootouders van de ‘deugnieten’ en de Cluppers
een kijkje komen nemen op onze locatie. En het was opnieuw een topweek! Wat
hebben we veel grootouders mogen ontvangen op alle locaties. Ze lazen voor,

gingen mee in de kring, knutselden, puzzelden en speelden mee buiten... met de
grotere kinderen hebben we zelfs groetensoep gemaakt. De kinderen genoten
zichtbaar van de aanwezigheid van hun opa en/of oma. We hopen dat ook de
grootouders hebben genoten van het moment met hun kleinkinderen. Dankjewel
voor jullie komst!
JONG NEDERLAND MINIOREN
Zaterdag 5 oktober is er een miniorenmiddag voor de kinderen in groep 1,2 en 3.
Het thema is kermis.
Deze middag begint om 13:30u en eindigt om 15:30u.
Kosten zijn €1,50 p.p. per keer.
We zien je graag bij de Spil, Kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita.

KABOUTERS IN HET KABOUTERBOS
Van 13 t/m 20 oktober logeren kabouters in het kabouterbos bij de Bosschuur.
Kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken.
Je kunt het bos iedere dag bezoeken en op zoek gaan naar de kabouters.
Je volgt het kabouterpad en ziet hun fantastische huisjes. Je kunt zien waar en
hoe ze spelen en werken! Onderweg kom je Vrouwke Egel tegen. Spannend! Wat
komt ze vertellen?
Bij de Bosschuur kun je iets lekkers drinken. Er is ook koffie en thee voor de
grote mensen en de kachel brandt als het koud is.
Er is veel te beleven in het kabouterbos! En, je kunt lekker spelen in “het
Speelbos” (water, zand, hutten bouwen, klimmen enz.).
Dus kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken. Neem je vader, moeder,
broer, zus, opa of oma mee.
Ssstt…echt niet verder vertellen van die kabouters in het Speelbos tijdens de
herfstvakantie!

