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Opening en afsluiting kinderboekenweek 
 

Gistermorgen is op De Huve de kinderboekenweek geopend met ‘Raar maar ware’ verhalen.  Meester Rutger, juf 

Liesbeth, juf Jeanet en juf Bregje lieten zien, dat ze een enorm grote duim hebben waaruit ze rare verhalen kunnen 

zuigen. Wat een wonderlijke verhalen hebben we gehoord, waarvan er een aantal ook nog waar zijn.  

De kinderen van de bovenbouw mogen in de komende week op zoek naar nog meer rare verhalen en weetjes. Ze 

gaan dus flink op zoek in de boeken van onze bibliotheek. We zijn benieuwd welke verhalen er worden gevonden. 

 

Op vrijdag 16 oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk afgesloten. De kinderen mogen deze dag in zwart-

witte kleding naar school. ‘Raar maar waar’. 

 

Kinderboekenweek in groep 3 

 
Onder het motto ‘Raar, maar waar!’ staat in groep 3 het boek “Springende pinguïns en lachende hyena’s” in de 

Kinderboekenweek centraal. 

Een giraf kan zijn eigen oren schoonlikken, een pinguïn springt wel 1.80 meter hoog en een flamingo kan alleen zijn 

eten doorslikken als hij zijn kop ondersteboven houdt. 

In dit boek staan de gekste weetjes over verschillende dieren met grote, gekleurde illustraties.  

En ze zijn allemaal waar! 
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Wij zijn ook allemaal uniek en daarom gaan we samen een groep 3 boek (map) maken, met daarin de speciale 

dingen die wij allemaal kunnen, weten etc. Raar maar waar, wij zijn dan zelf de schrijver en illustrator tegelijk! 

Wij hebben er in de klas al even over gesproken en er zijn al veel unieke dingen boven tafel gekomen: 

Er zijn bijvoorbeeld kinderen in onze klas die met hun tong hun neus aan kunnen raken, kinderen die heel veel van 

dinosaurussen, stenen of het heelal weten, kinderen die een Engels liedje kunnen zingen, een leerling die een spin 

heeft die de hele wereld rond is geweest etc. 

Misschien zijn er zelfs kinderen die op hun hoofd kunnen staan, achteruit kunnen skaten, kunnen goochelen, een 

proefje kunnen laten zien, een dansje kunnen, iets bijzonders verzamelen, super veel pannenkoeken kunnen opeten, 

mopjes en raadsels weten etc.  

Geef uw kind tijdens de Kinderboekenweek dus gerust iets mee, om bijvoorbeeld een verantwoord proefje te laten 

zien, een goocheltruc, een boek om te kunnen vertellen over …, een CD voor een dansje of lied, een verzameling etc. 

 

Hartelijke groet, Juf Annie en alle kinderen van groep 3. 

 

Nieuws uit groep 7 en 8 

 
Vrijdag groep 8 doet mee aan de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid. 

Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Kapsones’ geschreven door Laurentien van Oranje en Jan Terlouw. 

Het verhaal gaat over Fenna die in de krant leest dat de oeroude eik op het plein moet wijken voor een nieuw 

Kantoorgebouw. Daar is ze verschrikkelijk boos over. Ze probeert met de burgemeester te praten, maar hij wil niet  

Naar haar luisteren. Met haar buurjongen Youssef verzint Fenna een gewaagd plan. Lukt het hen om de boom te 

redden?  

 

Maandag 12 oktober brengen de groepen 7 en 8 een bezoek aan een tentoonstelling over insecten 

Georganiseerd door het IVN. (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) 

 

Van schooldag naar schoolslag 

 

Op de Huve zitten leerlingen met verschillende kwaliteiten en talenten. Zo zitten in groep 5 en groep 7 de 

gebroeders Thijert. Zij liggen iedere week verscheidene uren in het zwembad om de schoolslag, de rugslag en de 

borstcrawl te perfectioneren. Hoe gaaf is het dan om te horen dat  Jasper en Mattijn afgelopen weekend 1e zijn 

geworden op een zwemtoernooi! Super gedaan kanjers! 

 

Rekenen in groep 5 
 

Van keer naar delen 

Momenteel staat het delen centraal tijdens de rekenlessen in groep 5. Vorige week introduceerde meester Pelle 

(ook wel de ‘Piraat’) op een ludieke manier de deelsommen in de klas. Met behulp van ‘echte’ gouden munten 

maakten de leerlingen kennis met het (ver)delen. Het is hierbij belangrijk dat de kinderen het verband tussen de 

keersommen (tafels) en de deelsommen (deeltafels) gaan zien. Wanneer de kinderen deze koppeling begrijpen, dan 

worden de deelsommen automatisch een stuk makkelijker.  

U kunt hier natuurlijk ook uw steentje aan bijdragen door regelmatig samen met uw kind(eren) te oefenen met de 

(deel)tafels. 

 

Mededelingen 

 
 Sami Boutros uit groep 4 heeft een zusje! Haar naam is Eliza. Van harte gefeliciteerd. 
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 Donderdag 8 oktober en maandag 12 oktober komt de schoolverpleegkundige voor een screening van de 

kinderen van groep 7. 

Van de kleuters 
 

Wij werken de komende weken over de Herfst en over de Kinderboekenweek met als Thema ‘Raar maar waar’. 

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening.  

De komende weken zullen er ouders/opa’s en oma’s komen voorlezen aan kleine groepjes kinderen. Op deze manier 

stimuleren we het plezier van het voorlezen. We zouden het fijn vinden als er nog meer mensen zich op geven om 

voor te lezen. Dit mag aan kleine groepjes buiten de klas. We horen het graag. 

 

 

 

 

Wat een creatieve moeder heeft 

Mees. Ze maakte van zijn banaan een 

echte Minion. Wat cool. Zo is het fruit 

eten nog leuker… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht bij de Kapla is deze week: maak een 

spinnenweb. De kinderen kunnen voorbeelden gebruiken 

of hun eigen creativiteit. Wat een prachtig resultaat. 
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We tekenen elke maand een tekening in ons ‘Dit ben ik-boekje’. Deze maand tekenen we onze derde ‘Dit ben ik 

tekening’. Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen het boekje mee naar huis en kunt u de groei van een 

ik-tekening zien. 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Ga maar  

Genesis 11:27-32; 12:1-9; 12:10-20  

Terach, de vader van Abram, vertrekt met zijn gezin uit Ur. Ze blijven wonen in Charan. Jaren later, als Terach niet 

meer leeft, hoort Abram de stem van God. Hij gaat op reis naar een land dat God hem wijzen zal. 

 

Verhalen:  

Terach uit Ur, Genesis 11:27-32  

Abram hoort een stem, Genesis 12:1-9  

Abram in Egypte, Genesis 12:10-20 

Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

6 oktober Marell van Varik 11 jaar groep 8 

7 oktober Romy Fikkert  11 jaar groep 8 

  Quinn de Fretes   6 jaar groep 3 

10 oktober Victoria Cornelissen 11 jaar  groep 8 

  Maartje Mooi   9 jaar groep 6 

11 oktober Gabriel Iҫin   9 jaar groep 5 

 

 


