
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

 
 
 
 

De komende week is alweer de laatste week voor de herfstvakantie. En in die 
week sluiten we de Kinderboekenweek af. 
De kinderen hebben allemaal een uitnodiging meegekregen voor de 
afsluitingsavond op donderdag 20 oktober. Van 18.30 uur tot 19.45 uur is er van 
alles te beleven op school. Lees vooral goed de uitnodiging… tot donderdag! 
 

Op woensdag 19 oktober organiseren we de kinderboekenmarkt. 
Ook daarover kon u via Parro alles lezen. Nog even in het kort: 

❖ De tijd? De boekenmarkt begint om 12.15 uur en duurt tot 13.00 uur. 
❖ Kinderen die boeken willen verkopen, melden dat uiterlijk op maandag 

17 oktober bij hun leerkracht. 
❖ Bij goed weer is de boekenmarkt buiten. Zorg zelf voor een kleedje om 

de boeken op uit te stallen. 
❖ Zorg voor kleingeld. Dat is handig om de boeken gepast af te kunnen 

rekenen of als wisselgeld 
❖ Zet je thuis alvast een prijs op de boeken die je verkopen wilt? 
❖ Bij jonge kinderen zien we graag een volwassen begeleider. 

Als het weer niet mooi genoeg is voor een buitenboekenmarkt, verplaatsen 
we de boekenmarkt naar binnen. En dan, na een paar dagen, begint de 

herfstvakantie en kan het grote lezen beginnen! 
 

Voorleeskampioen 
In de Kinderboekenweek hielden we in de groepen 7 en 8 ook de jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Na voorrondes in de klassen, luisterden de groepen 7 en 8 op vrijdagmiddag 14 oktober naar de 
finale in de aula van locatie Goudmos. In het laatste weekblad voor 
de herfstvakantie, nummer 9, leest u wie door de deskundige jury 
werd uitgeroepen tot voorleeskampioen van de PWA. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 15 oktober Malcolm (gr.3b); op 17 oktober Quinn (gr.5/6c) en Jesse 
(gr.1/2d); op 18 oktober Enzo (gr.4b); op 19 oktober Vince (gr.8a) en op 20 oktober Mika (gr.7b). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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