KINDERBOEKENWEEK
30 september t/m 11 oktober

EN TOEN?
Kinderboekenweek 2020 en toen?
Dit keer is het thema ‘En toen?’ en gaan
we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld
van vroeger tastbaar wordt. We lezen
spannende

verhalen

over

ridders,

verplaatsen ons in de oorlogstijd of komen
van alles te weten over de Oudheid. Op
school gaan we er een mooie Boekenweek
van maken vol leesplezier!

OPENING
Op donderdag 24 september kijken alle kinderen van de Marshof naar de
voorstelling ‘Kaft, blaadjes en letters’ van Projecto Anagrama. Dit is een
opwarmer voor de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
werken we in de klas verder aan opdrachten over de voorstelling.
Op woensdag 30 september openen we de Kinderboekenweek op de
Marshof gezamenlijk. Alle kinderen verzamelen op het plein. U als ouders
kunt achter de hekken mee blijven kijken op gepaste afstand van elkaar. Juf
Yvette zal de opening verzorgen met een toepasselijk gedicht, speciaal
geschreven voor de Kinderboekenweek. Daarna spelen we met alle
kinderen op het plein een korte kennisquiz om te kijken wat de kinderen al
weten over de verschillende historische gebeurtenissen en figuren uit de
geschiedenis.
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Vervolgens gaan de kinderen naar binnen, waar ze met hun
groep 2 verschillende storytellers (leerkrachten) zullen bezoeken die een
verhaal, passend bij een bepaald tijdbestek, voordragen. Ze luisteren
bijvoorbeeld naar een verhaal over ridders en kastelen of over de Grieken
en Romeinen.

ACTIVITEITEN OP SCHOOL

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in de klas aandacht besteed aan de
boeken over het thema ‘En toen? ’. We hebben veel nieuwe boeken op
school die gaan over het thema En toen?, zoals over ridders, dino’s,
Grieken en Anne Frank. De kinderen kunnen lezen uit de nieuwe boeken
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die horen bij het thema, natuurlijk leest de leerkracht ook voor uit de
nieuwe boeken. Kinderen gaan in de klas ook aan de slag met verschillende
opdrachten rondom de boeken die bij hun jaargroep horen.

AFSLUITING
De

Kinderboekenweek

sluiten

we,

zoals

gebruikelijk,

af

met

een

boekenmarkt op donderdag 8 oktober. U kunt hier als ouder helaas niet bij
aanwezig zijn vanwege de corona-maatregelen. De leerkrachten en bovenbouwleerlingen zullen de jongere kinderen begeleiden bij het kopen en
verkopen van de boeken. Het is de bedoeling dat alle kinderen die dat
willen, eigen boeken en een kleedje van thuis meenemen. Ieder boek (of
pakketje boeken) wordt voor de standaardprijs van 50 cent verkocht.
De kinderen kunnen met hun eigen meegebrachte geld een boek of een
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pakketje boeken kopen van een ander kind.
Zorgt u ervoor dat de kinderen een aantal muntjes
van 50 cent bij zich hebben deze dag?

