
Gameren, 29-09-2021 
 

Beste ouders(s)/verzorger(s), 
 

Op D.V. woensdag 6 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Op school besteden we hier 
aandacht aan, omdat het belangrijk is om kinderen te stimuleren om te lezen. Het thema dit jaar is: 
‘Worden wat je wil’. Iedere groep heeft een boek waaruit voorgelezen wordt en leuke activiteiten bij 
gedaan worden. Natuurlijk is het de bedoeling om het leesplezier te vergroten.  
 

Beroepenbeurs 
Het thema ‘Worden wat je wil’ heeft alles te maken met beroepen. Daarom organiseren we op onze 
school een beroepenbeurs. Het is de bedoeling dat er een aantal beroepen ‘uitgebeeld’ worden tijdens 
deze beroepenbeurs. Daar hebben we uw hulp bij nodig. We zijn op zoek naar vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, ooms, tantes die op dinsdag 12 oktober op ons schoolplein een beroep willen laten zien. Een 
voorbeeld voor het beroep ‘zuster’: u komt verkleed als zuster, u heeft wat doktersspullen bij u, 
misschien heeft u iets kleins om uit te delen. Wees creatief. De kinderen komen in groepjes bij u langs.  
U kunt u opgeven voor de ochtend, voor de middag of voor allebei. Het zou leuk zijn als we tijdens 
beide dagdelen ongeveer 10 beroepen uit kunnen beelden.  
10.30 uur – 12.00 uur: Groep 1 tot en met groep 4 
14.00 uur – 15.30 uur: Groep 5 tot en met groep 8 
Wilt u meedoen of wilt u iemand die u kent opgeven, vul dan het bijgevoegde antwoordstrookje in. 
Het is niet erg als het niet uw eigen beroep is.  
 

Spaaractie 
Wij denken tijdens de Kinderboekenweek na over de toekomst; ‘Worden wat je wil’. De kinderen in 
Afrika en India doen dat ook weleens. Maar zij weten niet zeker of ze hun droom waar kunnen maken. 
Door de extreme armoede waarin ze leven, is er vaak weinig te eten en nauwelijks geld voor school. 
De stichting ‘Red een Kind’ werkt aan een betere toekomst voor kinderen en gezinnen in 
projectgebieden in Afrika en India.  
30 enthousiaste kinderen uit groep 7 en groep 7/8 gaan meedoen aan een spaaractie. 90 procent van 
het gespaarde geld gaat naar de stichting en van de overige 10 procent mogen we nieuwe boeken 
uitzoeken voor in onze nieuwe schoolbibliotheek. Bedankt voor jullie inzet, lieve kinderen. Doe je best! 
 

Boekenmarkt 
Deze Kinderboekenweek willen we afsluiten met een boekenmarkt. Wellicht liggen er ook in uw 
boekenkast boeken die al vaak gelezen zijn en nu niet meer aangeraakt worden. Hoe leuk is het dan 
om nieuwe boeken uit te mogen zoeken in ruil voor de oude boeken?! 
 

Alle kinderen van de school mogen daarom boeken inleveren, die zij niet meer nodig hebben.  
De boeken die de kinderen inleveren, moet wel aan een aantal eisen voldoen: 
 

 Het boek is voor de leeftijdscategorie van het kind. 
 Er staan geen lelijke woorden in het boek. 
 Het boek gaat niet over heksen, monsters, etc. 
 Het is een prentenboek of een leesboek. Dus geen stripboeken, tijdschriften, etc. 

 

Ook op school zijn er een aantal boeken die niet meer gelezen worden. Die leggen we er ook bij.  
 

Op donderdag 14 oktober 2021 mogen alle kinderen naar de boekenmarkt. Ons streven is natuurlijk 
dat alle kinderen met een ‘nieuw’ boek naar huis gaan. Dus vergeet u alstublieft niet om uw kind een 
boek mee te geven?! Het boek kan ingeleverd worden bij de eigen juf of meester vanaf maandag 4 
oktober tot en met vrijdag 8 oktober.  
 

Voor vragen kunt u altijd mailen naar g.jansen@schoolgameren.nl! 
  

Met een hartelijke groet, namens alle leerkrachten, 
Geeke Jansen 



 
Antwoordstrookje Beroepenbeurs 

 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

 

Naam van uw kind(eren): ____________________________________________ Groep: __________ 

 

0 Ik wil graag ‘s morgens (10.30 uur – 12.00 uur) meedoen aan de beroepenbeurs. 

 

 Ik beeld dit beroep uit:______________________ 

 

0 Ik wil graag ’s middags (14.00 uur – 15.30 uur) meedoen aan de beroepenbeurs. 

 

 Ik beeld dit beroep uit:______________________ 

 

0 Ik wil graag ‘s morgens en ’s middag meedoen aan de beroepenbeurs. 

 

 Ik beeld dit beroep uit:______________________ 

 

 


