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MAANDAG 8 OKTOBER 2018  

 
Opening Kinderboekenweek  

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op school. De kin-
deren kregen een “leesvoorstelling” over het boek “Wil jij mijn vriendje zijn?” van 

Eric Carle.  

  

Het verhaal gaat over een kleine muis die zich alleen voelt en op zoek gaat naar 
een vriendje. Tijdens zijn tocht over een langgerekt grasveld (dat later een slang 

blijkt te zijn), ziet hij steeds de staart van een dier en vraagt: "Wil je mijn vriendje 
zijn?”. Na het omslaan van de bladzijde blijkt om welk dier het gaat en volgt het 

antwoord, dat helaas steeds nee is. Na de staart van een paard volgt die van een 
krokodil, een leeuw, een pauw en van nog veel meer dieren. Dan ziet de muis ge-

lukkig een bekend staartje, dat van een ander muisje blijkt te zijn dat heel graag 

vriendjes wil worden.  

De kinderen hebben genoten van het uitgespeelde verhaal. De afbeeldingen van de 
dieren zijn in de hal nog te zien.  

Voor groep 5/6 was er nog een vervolg in het Gemeentehuis. Daar was voor Wijk 

bij Duurstede de officiële opening. De schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 
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Jozua Douglas was daar om bij de kinderen van 3 basisscholen het schrijvers vak te 
promoten. De kinderen zijn een uur lang vermaakt met de prachtigste verhaalfrag-

menten uit zijn boeken. Al met al een zeer geslaagde ochtend.  

 

Deze week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd: 

 
Groep 3: donderdag 11 oktober 

Groep 4: vrijdag 12 oktober 
Groep 5: donderdag 11 oktober 

Groep 6: vrijdag 12 oktober 
Groep 7: dinsdag 9 oktober 

Groep 8: vrijdag 12 oktober 
 

De finale vindt plaats op vrijdag 19 oktober. We hopen dat er zoveel mogelijk kin-
deren meedoen. Zet ‘m op! 

 
a.s.r. scholen Challenge Groep 7-8  

Dit schooljaar doet groep 7/8 mee aan de a.s.r. scholen challenge. Komende dins-
dag krijgen zij hier een gastles over. De leerlingen gaan door de school met een mi-

lieuscan om te beoordelen waar de school meer duurzaam in kan worden. Ook gaan 

zij zelf een aanbeveling voor de directeur maken en deze presenteren in de klas. De 
beste duurzaamheidsverbetering maakt kans op een prijs van €12.500,- waarmee 

het idee daadwerkelijk kan worden uitgevoerd! Succes groep 7-8!  
 

Franse les 
Bonjour! Ca va? Komende vrijdag krijgt groep 7/8 een les Frans van een leerkracht 

van het Revius Wijk. Bonne chance, groep 7/8!  
 

Afwezigheid meester Chris 
Aanstaande vrijdag is meester Chris afwezig in verband met een cursus. De groep 

wordt die dag overgenomen door juf Chantal. Juf Lida neemt groep 2 en 3 onder 
haar hoede. 


