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Beste ouders,
Hopelijk zijn de eerste Vaarboomweken voor iedereen succesvol verlopen.
Wat is er al veel gebeurd! Een aantal kinderen en ouders zijn de afgelopen zaterdagen
kennis komen maken op school en vervolgens begonnen met hun eerste lessen. De
leerkrachten hebben informatiebijeenkomsten gehouden voor de ouders en ons team is
uitgebreid met twee nieuwe klassenassistenten. Van harte welkom Else en Kitty!
Het leerkrachtenteam doet er elke zaterdagochtend alles aan om zoveel mogelijk
taalonderwijs te geven in de korte tijd die we beschikbaar hebben. Uiteraard is drie uur per
week niet voldoende. Het is daarom ook belangrijk om thuis veel aandacht aan Nederlands
te besteden door met uw kind Nederlands te praten en veel te lezen.
Vandaar dat deze eerste nieuwsbrief in het teken staat van:

LEZEN, LEZEN EN NOG EENS LEZEN!!!
Kinderboekenweek 2019
De Kinderboekenweek in Nederland vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 13 oktober.
Uiteraard wil De Vaarboom ook dit jaar weer aandacht besteden aan de Kinderboekenweek
en daarom wordt er een projectdag georganiseerd .

Voor wie:
Wanneer:
Hoe laat:

Leerlingen van groep 3 tot en met 8
zaterdag 12 oktober
van 9.30 tot 16.00

De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen gewoon om 12.45 worden opgehaald.
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over voertuigen. Met het thema Reis mee! gaan we op
reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek
de ruimte met een raket, beleven avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een
roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met een boek
kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Meer informatie over de
Kinderboekenweek vindt u op de volgende website: http://www.kinderboekenweek.nl/
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Wij hebben onze bibliotheek, net als eerdere jaren, aangevuld met nieuwe boeken over dit
thema en hopen dat onze leerlingen er weer veel leesplezier aan zullen beleven. U kunt de
nieuwe boeken samen met uw kind bekijken of zaterdag 12 oktober, dan leggen we deze ter
inzage in de gang. Na de herfstvakantie mogen leerlingen de boeken weer meenenemen
naar huis.
.

De leerlingen zullen gedurende de middag in vier groepen worden verdeeld en gaan
vervolgens vier verschillende activiteiten doen, die elk passen bij het thema.
Bij elke activiteit staat er een boek centraal.

André het astronautje, op zoek naar Laika geschreven door André Kuiper
Dit is het prentenboek van de kinderboekenweek en gaat over André het astronautje die op
zoek gaat naar zijn hond Laika in het grote heelal. Laika is er met een raket vandoor. Maar
André heeft een goed plan!

Pech Onderweg geschreven door Jozua Douglas en Tosca Menten
Een mooie bundel met korte verhalen over bizarre tochten en rampzalige reizen. Een
tijdmachine reist bijvoorbeeld onbedoeld naar de dinosaurustijd en een spookkarretje
neemt de verkeerde afslag in een spookhuis.

Ik reis de wereld rond op wel 80 manieren
Een leuk informatieboek op rijm met mooie illustraties dat laat zien op hoeveel
verschillende manieren je kunt reizen, zowel vroeger als nu. Van een hobbelig ritje op een
kameel tot een buitenaardse vlucht met een jetpack. Kies je voertuig en ga op avontuur!

Varen, een zoek- en ontdekboek door Doro Göbel en Peter Knorr
In dit zoek- en ontdekboek ga je mee aan boord en bekijk je de leukste avonturen van
Kapitein Kate, de bemanning en alle passagiers. Verder ontdek je allerlei verschillende
vaartuigen, van roeiboot tot vrachtship en politieboot tot pont. Je komt het allemaal tegen!
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In de ochtend volgen de kinderen hun normale lessen. Om 12.30 uur zullen de leerlingen
van groep 3 tot en met 8 in hun eigen klas lunchen en daarna is er tijd om even lekker
buiten te spelen. Vanaf 13.15 uur starten we met ons middagprogramma. We willen u
vragen om uw zoon of dochter om 16.00 uur weer op te halen bij hun eigen klaslokaal.
Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind een eigen lunch bij zich heeft, voldoende drinken
en een snack voor het speelkwartier.
De leerlingen van groep 1 en 2 zullen gedurende de ochtend ook aandacht besteden aan de
Kinderboekenweek en kunnen gewoon om 12.35 uur met ouders naar de bibliotheek en
vervolgens om 12.45 naar huis.

Digitaal lidmaatschap Bibliotheek Amsterdam
Stichting NOB is met de Openbare Bibliotheek Amsterdam een samenwerking aangegaan
zodat onze leerlingen een gratis digitaal jeugdlidmaatschap bij een Nederlandse bibliotheek
kunnen aanvragen. Het lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis E-books te lenen via de
Bibliotheek van Amsterdam en het landelijke E-books platform van de Openbare
Bibliotheken in Nederland. Meer informatie over de huidige collectie kunt u vinden
op https://www.bibliotheek.nl/ebooks.
Mocht u uw zoon of dochter willen aanmelden voor dit lidmaatschap, stuur dan even een
e-mail met de naam van uw kind, geboortedatum en een e-mailadres aan
secretaris@devaarboom.co.uk. Het e-mailadres mag op naam van de ouder of van het kind
staan, echter elk e-mai adres mag slechts een keer gebruikt worden, dus bij het aanmelden
van meerdere kinderen vragen wij u verschillende e-mailadressen te gebruiken.

Biebbezoek groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1 en 2 zoeken elke zaterdag samen met hun
ouders een biebboek uit. We hebben voor deze opzet gekozen omdat we
hebben gemerkt dat het voor de jongste kinderen niet altijd gemakkelijk
is om elke week een nieuw boekje uit te zoeken. Om al te veel herhaling
te voorkomen en te zorgen dat kleuters passende boekjes meenemen,
hebben we besloten dat onze jongste leerlingen dit samen met hun
ouders mogen doen van 12.35 tot 12.45. We willen de ouders vragen om
na het uitzoeken van een leesboek nog even samen met hun kind terug
te keren naar het klaslokaal om gemaakte werkbladen en knutselwerkjes
op te halen en dag te zeggen tegen de leerkracht.
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Belangrijke data
12 oktober:
19 en 26 oktober:
9 november:
30 november:
21 en 28 december:
4 januari:
25 januari:

Projectdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Oudergesprekken juf Clara en Gea
Sinterklaas
Kerstvakantie
Start tweede trimester
Oudergesprekken juf Annemiek en Inge

