Agenda
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
"Worden wat je wil"

Dinsdag 5 en donderdag 7 oktober
Schoolfotograaf

Beste papa’s, mama’s en kids,
Bijna is het weer zover: dé Kinderboekenweek van dit jaar.
Op 6 oktober begint de KWB. Het thema is "worden wat je wil". Wij hebben weer heel veel
leuks op de planning staan: een dansende opening waarbij iedereen verkleed komt, een
voorleeswedstrijd, een voorleesbingo en een toffe inzamelingsactie.
Het zou onwijs tof zijn als de kinderen woensdag 6 oktober verkleed naar school komen in
het uniform van hun toekomstige droombaan, zodat we de week feestelijk met elkaar
kunnen openen.
Ook hoort de voorleeswedstrijd erbij, dus voor wie wil:
Zoek je lievelingsboek op en begin met oefenen, zodat jij straks een prachtig stuk kan

voordragen en de Willemsparkschool landelijk kan vertegenwoordigen.

Daarnaast zijn wij natuurlijk druk bezig met de schoolbieb. Hoe leuk is het als wij thuis eens
in de kast duiken en kijken welke boeken we hebben liggen onder het stof (maar wel nog in
goede staat), deze uit het stof halen en doneren aan school?!?
Dat mogen natuurlijk Nederlandse boeken zijn, maar boeken in een andere taal zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
De boeken die gedoneerd worden zullen in de MF ruimte per klas tentoongesteld worden.
Dus eens zien welke klas de meeste boeken weet in te zamelen!

Hij komt...
Volgende week belt onze schoolfotograaf aan bij onze schooldeur! Twee dagen (dinsdag en
donderdag) komt Jamshid Mousavi met zijn talent om te fotograferen met natuurlijk licht
ons bezoeken. We zijn nu alweer benieuwd hoe mooi hij de kinderen zal portretteren.
Omdat de foto's buiten gemaakt worden en zonder kunstlicht is de wens van de fotograaf
om bij het twijfelen voor de kledingkast een setje kleding te kiezen met zachte kleuren. Bij
het smeren van de boterhammen voor de lunchtrommel kunnen de potten met bruine zoete
smeersels dichtblijven :)

Gisteren is een schema gemaakt van welke groepen op welke dag aan de beurt zijn:
Dinsdag 5 oktober
8.45-9.45u

Groep 7

9.45-10.45u

2Ruiters

10.45-12.00u

Groep 1a

13.00-13.45u

Groep 4

13.45-14.45u

Groep 6

15.00-16.00u

Broertjes-zusjes-foto’s

Donderdag 7 oktober
8.45-10.00u

Groep 2

10.00-11.00u

Groep 3

11.00-12.15u

Groep 8

13.45-14.45u

Groep 5

15.00-16.00u

Broertjes-zusjes-foto’s

Hopelijk staan er geen doktersafspraken of tandartsafspraken gepland?
Na schooltijd is er tevens de mogelijkheid om broertjes en zusjes samen te laten
fotograferen. Wij verwachten dat jullie als ouder(s) op tijd met de kinderen aanwezig zijn.
Waarschijnlijk zullen de foto's gemaakt worden in de Cantaloupenburg. Op beide dagen
worden de foto's gemaakt tussen 15.00-16.00u en hiervoor kun je je inschrijven op het
volgende formulier onder deze knop:

Inschrijflijst broertjes-zusjes-foto's

Mocht je alvast benieuwd zijn naar zijn stijl van fotograferen: http://schoolfotograafnieuwe-stijl.nl/

