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Speciale boeken editie!!! 

          Kinderboekenweek en leesbevordering 
Heeft u ons ‘spookhuis’ gezien in de hal? Dat heeft te maken met de Kinderboekenweek.    
Het thema dit jaar is ‘Gruwelijk eng’  Dit thema is landelijk gekozen.  
Wat wij vooral leuk en belangrijk vinden tijdens de Kinderboekenweek is het lezen bevorderen. 
Daarom gaat deze Nieuwsbrief vooral over boeken en (voor)lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals jullie op de foto’s kunnen zien wordt er in ons ‘spookhuis’ niemand bang gemaakt,  
maar wordt er gezellig ont-spannend gelezen. 
 

Yes, er is weer  boeken verkoop op woensdag 11 oktober 
Op 11 oktober rond half 3, kunnen kinderen en ouders afgeschreven boeken kopen in de hal.  
Ieder boek kost 10 of 50 eurocent en je mag maximaal 5 boeken kopen. 
 

Nieuw, nieuw, nieuw!!! Boekenruilkastje op school!!! 
In de hal staat een kastje met gekleurde mandjes erin. 
In deze mandjes zitten boeken.  
Je mag een boek meenemen als je een boek van jezelf –dat je al uit hebt- ervoor teruggeeft.  
Dus…je brengt een boek van jezelf en je neemt een boek uit het kastje mee naar huis. 
 
Feiten uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken over lezen 
- De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! 
- Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen gemiddeld 1.146.000 woorden per jaar.  
- Door lezen groeit automatisch de woordenschat en leesvaardigheid. 
- Lezen vergroot de wereld  van kinderen.  
 -Kinderen die veel lezen begrijpen door een verhoogd leesniveau ook andere vakken beter. 
- Er is gebleken dat veel lezen een voorsprong kan geven op opleiding, werk en sociale omgang. 
 

De Bibliotheek! 
in de Bibliotheek is er een gratis Jeugd abonnement voor iedereen tot 18 jaar.  
Met dit abonnement kunnen de kinderen onbeperkt alle materialen lenen dat voor hun leeftijd 
geschikt is en krijgen ze toegang tot audioboeken van de LuisterBieb-app. Bovendien kunnen ze 
1 uur per dag gratis gebruik maken van de computers. Inschrijven kan online of in de Bibliotheek. 
Neem een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs mee, ook na online inschrijving. Nu lid 
worden? Check de volgende link: gratis lid worden  
 

 



Voorleesexpress  (aanmelden tot 15 november bij juf Reny) 
Vanaf januari kunnen een aantal gezinnen van onze school meedoen aan de Voorleesexpress. 
Als u meedoet aan de Voorleesexpress komt er één keer per week iemand bij u thuis voorlezen. 
Het project duurt twintig weken. De voorlezer gaat samen met u en de kinderen lezen en naar de 
bibliotheek. Check voor meer interessante informatie over het plezier en nut van voorlezen de 
site: voorleesexpress.nl/locatie/utrecht  Op hun Youtubekanaal vind je filmpjes van 
supervoorlezer Jorinde. Zij geeft tips over bijvoorbeeld hoe je een kind kan betrekken bij 
voorlezen of over hoe je kan napraten over een boek, 
             
Duurzaam voorlezen ☺ 
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober werd er voorgelezen uit de verhalenbundel  
‘De wereld van Voedsel’. De verhalenbundel is geschikt voor groep 1 t/m 8.   
Er zijn verhalen voor de onder-, midden- en bovenbouw. De verhalen zijn 
geschreven door pabo-studenten en de tekeningen zijn gemaakt door 
kinderen. U vindt het gratis boek via de volgende link 
dewereldvanvoedsel Erg leuk om thuis te bekijken en (voor) te lezen.  
De plaatjes hieronder komen uit dit leuke boek. 
  

 

 

 

 

        

Voorstellen leerkrachten die dit jaar ons team zijn komen versterken. 
Hallo lezer(-es), Ik ben meester Teun en sinds 1 augustus 2017 werkzaam op 
Het Schateiland. Aan de 15 leerlingen in groep 6A mag ik lesgeven! In het 
basisonderwijs werk ik nu 20 jaar; vooral in de groepen 6 en 7. Mijn hobby’s zijn 
zwemmen, fitnessen, koken en bakken, met anderen gaan uit eten en drinken. 
Ik geniet ’s zomers van een vakantie in een land aan de Middellandse Zee. 
Maar ook in Nederland vind ik genoeg leuke plekken om te 
bezoeken! Ik ga voor een goed en leerzaam schooljaar met 
de andere juffen, meesters, leerlingen en ouders.                

 
Hallo allemaal, ik ben Dimphie Zoer -de Schutter en sta dit jaar samen met juf 
Eva in groep 6b. Samen met mijn man en tweeling van 3 jaar wonen we 
sinds drie jaar met veel plezier in Utrecht Leidsche Rijn. Hier heb ik een 
leuke club gevonden om te voetballen. Daarnaast houd ik erg van lezen.  
Ik heb ontzettend veel zin om er een mooi schooljaar van te maken. 
 

Vreedzame School 
In het komende blok leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en hoe je daarmee om kan gaan. Je 
kan boos worden, ervan weglopen of met elkaar praten. We leren de kinderen de praattechniek 
die nodig is om problemen respectvol op te lossen.  
 

Belangrijke data:  

Overige vrije dagen en vakanties staan op onze website www.ksu-hetschateiland.nl 

 
 

 

   

Woensdag 11 oktober 14.30 uur BOEKENMARKT 

Vrijdag 13 oktober 1e doe middag  cultuur tijdens laatste uur. 

Ma 16 t/m vr 20 oktober Herfstvakantie 

Do 26 oktober Ouderavond groep 8 


