
 

 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Woensdag 3 oktober ging de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar is 
het thema 'vriendschap'. Op de Zeester begon de ochtend dan ook in stijl. 
Op het schoolplein werd een feestelijke boog neergezet, waar de komende 
weken door alle leerlingen allerlei leuke versieringen in worden geplaatst. 
Kaartjes met vriendschapswensen, tekeningen en nog veel meer. De boog 
werd officieel geopend door de jongste en de oudste leerling van de school. 
Hand in hand knipten zij trots het lint door. 
 
Sparen voor je schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en 
zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, des te meer boeken we 
kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

● U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) 
bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  

● Lever de kassabonnen vóór 19 oktober 2018 in op school. Wij leveren 
de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

● Bruna telt de kassabon bedragen na inlevering bij elkaar op en de 
school ontvangt een waardebon. 

● De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale 
kassabon bedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren 
we samen!  
 
Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven...  
Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Maar lezen is vooral ook erg 
leuk en ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de 
mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van 
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal 
achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten 
ze daarna wel weer laten zwerven. De zwerftocht van boeken kan worden 
gevolgd op de website www.kinderzwerfboek.nl. 
 
Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven. En wij gaan 
ze daarbij helpen! Wij doen mee aan de inzameling van kinderboeken. Op 
deze manier dragen we eraan bij dat zoveel mogelijk kinderen kunnen lezen. 
Wilt u samen met uw kind een boek uitzoeken dat zij of hij uit zwerven gaat 
sturen? Duik eens de boekenkast in of ruim de zolder op. Want het is toch 
zonde als boeken niet meer gelezen worden? Gun een ander ook leesplezier 
en doe mee met Kinderzwerfboek! 

http://www.kinderzwerfboek.nl/


 

 

 
Uw kind kan vanaf woensdag 3 oktober een boek mee naar school nemen. 
In de klas wordt het boek voorzien van een zwerfsticker en samen sturen we 
op 8 oktober de boeken uit zwerven in de school. Een deel van de boeken is 
terug te vinden in het Kinderzwerfboek-station in de aula. Hierin kunnen 
gelezen kinderboeken worden geplaatst en kunt u en/of uw kind een boek 
vinden om thuis te lezen. Ook vindt u hier zwerfstickers om op boeken te 
plakken. 
We wensen alle kinderen heel veel leesplezier! 
 
 
Team de Zeester 
 

 


