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VOORLEESWEDSTRIJD 
Vanochtend hadden we weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd!  
Uit groep 4 deed Noor mee, uit groep 5 Pleun, uit groep 6 Lone, uit groep 7 Fay 

en uit groep 8 Elise.  
Véronique zat samen met (bieb-)moeder Monique en Sanne uit groep 8 in de 

jury. Kiki uit groep 7 zou ons ook helpen, maar zij was helaas ziek. (Sanne en 
Kiki waren tweede geworden bij het voorlezen in de groepen 7 en 8). De jury 
hadden de moeilijke taak om de voorleeswinnaar te kiezen.  
Alle deelnemers lazen goed voor. Soms was het duidelijk, dat de zenuwen 
invloed hadden, maar ze gebruikten goede intonatie, keken het publiek aan en 

hadden leuke verhalen uitgezocht. Het was heel leuk om naar iedereen te 
luisteren. 
De uitslagen lagen superdicht bij elkaar, maar we hadden dit jaar een 

verrassende winnares. Pleun uit groep 5 (!) was voor elk jurylid de beste en mag 
zich dus voorleeskampioen van basisschool St. Lambertus noemen. Wat 

superknap!! 
Omdat Pleun nog niet afgevaardigd mag worden naar de gemeentelijke 

voorleeswedstrijd wordt de nummer 2 onze afgevaardigde. En dat was Fay uit 
groep 7.  
Natuurlijk kregen alle deelnemers (maar ook de kinderen die in de voorrondes 

hebben meegedaan) een enorm applaus! 
Ook werd uit elke groep de winnaar van de schrijfwedstijd genoemd. Zij kregen 

een leuk cadeautje van de bibliotheek.  
 
 

HERFSTVAKANTIE 
De eerste 8 weken sinds de zomervakantie zitten erop. De kop is eraf zeggen ze 

dan. De kinderen zijn gewend aan de nieuwe juf er is alweer heel hard gewerkt 
door iedereen. 
Komende week kan iedereen even lekker bijkomen en bijtanken, want dan is het 

herfstvakantie. Lekker tijd om een paar flinke boswandelingen te maken en te 
genieten van de mooie kleuren van de natuur. Laten we hopen dat het weer een 

beetje mee werkt. 
Blijf gezond, hou je aan de maatregelen en dan zien we iedereen graag weer op 
maandag 26 oktober. 
 
 

TSO NA DE HERFSTVAKANTIE 



Na de herfstvakantie is het de bedoeling, dat de kinderen zelf hun drinken 

meenemen tijdens de Tussen Schoolse opvang. Er zal geen melk meer 
geschonken worden door de TSO-vrijwilligers. 

 
Wil u erop letten dat de kinderen voor tussen de middag een gezonde lunch 
meenemen en geen snoep/chocola o.i.d. En dit alles graag meenemen in 

herbruikbare trommels en/of bekers. Dus bij voorkeur geen plastic zakjes of 
wegwerp pakjes drinken. 

Een gezonde lunch betekent bijv.: 
- Water, melk, yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers 
- Boterham(men) met beleg 

- Groente of fruit 
En net als in de kleine pauze: 

- Peperkoek 
- Voorverpakte crackertjes/rijstewafels (zonder zoete laag erop) 

  

 
NIEUWS VAN DE BIEB: DOKTER LEESPLEZIER HELPT 

De laatste weken was in alle media aandacht voor het PISA onderzoek, dat 
uitwijst dat steeds meer kinderen te maken hebben met een leesachterstand. 

Dat lezen belangrijk is weten we allemaal. Maar het moet óók leuk voor je kind 
zijn, anders is het natuurlijk lastig om ze te motiveren te gaan ? lezen. Niet elk 
kind duikt uit zichzelf met plezier een boek in. Dat kan verschillende redenen 

hebben. Is lezen voor jouw kind té makkelijk of juist lastig? Lukt het maar niet 
om een leuk, spannend, grappig of passend boek te vinden? Heeft jouw kind van 

Dyslexie? Kom dan naar Dokter Leesplezier, ze is regelmatig in alle vestigingen 
van Bibliotheek De Kempen. Dokter leesplezier, één van onze lees-
/mediaconsulenten, geeft advies, tips, ze luistert, beantwoordt vragen, en biedt 

hulp bij het vinden van het juiste boek. Ook ouders zijn van harte welkom met 
vragen over het bevorderen van leesplezier, boeken en apps. Kijk op 

https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier. 
 
 

NIEUWS VAN DE BIEB: GRATIS ONLINE TRAININGEN, WEBINARS EN 
PODCASTS 

Iedereen in Nederland kan via de Bibliotheek 28 gratis online trainingen volgen, 
ook als je geen lid bent. De trainingen zijn gericht op volwassenen. Ga aan de 
slag met je persoonlijke en professionele vaardigheden. Zo kun je een vreemde 

taal leren, werken aan digitale vaardigheden, of aan de slag met bijvoorbeeld 
digitale fotografie, yoga of mindfulness. Kijk voor meer informatie op 

https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-
webinars-en-podcasts.html. 
 

 
NIEUWS VAN DE BIEB: KINDERBOEKENWEEK MINECRAFTCHALLENGE 

Alle ouders van Minecraft fans opgelet! De Bibliotheek heeft een toffe Minecraft 
challenge rondom het thema van de Kinderboekenweek “En toen”. In deze 
challenge gaan ze bunkers van de Atlantikwall bouwen. De 5000 kilometer lange 

verdedigingslinie langs de kust van West-Europa. Een bunker is een ingenieus 
bouwwerk. Verdiep je in de informatie, bekijk het filmpje en lees de opdracht. Ga 

lekker aan de slag, alleen of samen. Alleen kinderen uit Noord-Holland en Zuid-
Holland dingen mee voor een prijs, maar dat mag de pret niet drukken! Gericht 

https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-webinars-en-podcasts.html
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-webinars-en-podcasts.html


op kinderen tussen de 9 en 14 jaar oud. Kijk op 

https://www.youtube.com/watch?v=iInAnQquJn4&feature=youtu.be.  
 

 
 
 

OPVALLEN BIJ SLECHT ZICHT 
Tijdens de verkeersles is aandacht besteed aan lopen en fietsen bij slecht zicht. 

Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders 
staan ze niet op tijd stil als het nodig is.  
 

Een veilige fiets kan daarom niet zonder:  
• Een goed werkend voor- en achterlicht. 

• Reflectoren in de trappers.  
• Een rode achterreflector.  
• Zijreflectie in de wielen.  

 
Opvallen kan ook met kleding:  

• Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding 
het beste op. 

• Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste. 
• Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.  

 

Wanneer moet het licht aan? Zeker overdag doen kinderen bijna nooit uit zichzelf 
het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen 

gezien worden veel belangrijker is. Maak met uw kind daarom de afspraak dat 
het fietslicht in ieder geval aandoet als:  

• de straatverlichting aangaat. 

• andere fietsers het licht aanhebben. 
• het mist.  

 
Wat kunt u doen? Als kinderen meerijden in de auto, kunt u hen er op wijzen hoe 
slecht een fietser zonder licht te zien is. Doe dat regelmatig en het liefst in het 

donker ‘s avonds en bij slecht zicht overdag. 
 

https://fietscheck.vvn.nl/  
 
 

DIGIVITA 
Samen met vrouwelijke ICT-professionals, vrouwelijke studenten en CIO’s wil 

VHTO de instroom van meisjes/vrouwen in ICT-opleidingen en ICT-functies 
vergroten. VHTO heeft aan deze activiteiten voor meisjes/vrouwen en ICT de 
projectnaam 'DigiVita' gegeven. Op de website 

(https://www.vhto.nl/activiteiten/digivita/) is meer informatie te vinden. In het 
kader van DigiVita worden verschillende activiteiten voor meisjes georganiseerd.  

VHTO organiseert regelmatig ‘DigiVita Code Events’ in verschillende steden in 
Nederland om meisjes te leren programmeren.  
Ben je tussen de 8 en 18 jaar oud? Dan kun je tijdens een DigiVita Code Event 

leren programmeren van vrouwelijke ICT-studenten en ICT-professionals. Je 
maakt kennis met de vele mogelijkheden van programmeren in verschillende 

workshops, zoals het maken van een eigen website, app of game.  

https://www.youtube.com/watch?v=iInAnQquJn4&feature=youtu.be
https://fietscheck.vvn.nl/
https://www.vhto.nl/activiteiten/digivita/


Wil je ook leren programmeren? Op dinsdag 20 oktober is van 9.30-11.00 uur 

een online DigiVita Code Events georganiseerd voor meisjes op de basisschool. 
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier  

 
https://www.youtube.com/watch?v=TwW2fFLoRiU&feature=youtu.be  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vhto.nl%2Factiviteiten%2Fdigivita%2Faanmelden-code-event-eu-code-week%2F%3Futm_medium%3Demail&data=02%7C01%7C%7C6cb0935708174134996b08d86f86686c%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637381970356825944&sdata=8d%2F2XKilzxZwTADF4AcNbg4QntIzRCzALtCRWrasIxA%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=TwW2fFLoRiU&feature=youtu.be

