
Kinderboekenweek 2020 
 
Op woensdag 30 september openden we met de hele school de Kinderboekenweek van 
2020! We hadden ons allemaal verzameld in de aula, waar we begonnen met het 
openingsliedje van Kinderen voor Kinderen. Juf Bluette vertelde over het onderwerp van de 
KBW ´En toen´ en promootte de nieuwste boeken van ons bibliotheek. 
 

  
 
Na deze opening gingen de kinderen uit een voor het volgen van een workshop. De groep 1 
t/m 3 volgenden een workshop, ´de steen´ waarbij ze tijdens het voorlezen van een verhaal, 
stap voor stap een tekening maakten. Vanaf groep 4 mochten de kinderen een workshop 
kiezen, over de romeinen, de hunebedden of de steentijd. Al kinderen hadden bij de 
workshop een opdracht, De schrijverswedstrijd! Het schrijven van een verhaal in de tijd van 
hun gekozen workshop. Alle verhalen en tekeningen werden verzameld en zie foto voor de 
geselecteerden verhalen en tekeningen. 



 
 

Woensdag 7 oktober sloten wij gezamenlijk de kinderboekenweek af, met de uitreiking van 
de schrijvers-en tekenwedstrijd en de voorleeswedstrijd! Winnaars tekenwedstrijd KBW 2020 
Noa en Jolien en winnaar schrijfwedstrijd KBW 2020 Merel! Zij wonnen naast alle eer, de 
gouden griffel en penseel. Ook hielden we vandaag de voorleeswedstrijd, uit de groep 5/6 
en groep 7/8 waren uit elke groep 2 afgevaardigden. Zij streden om door te gaan naar de 
regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Opmeer. Het was een lastige keuze, maar 
uiteindelijk is Faye onze winnaar geworden. Ze las spannend voor, keek het publiek goed 
aan en las duidelijk en met intonatie voor. 

  
Het was een geslaagde en leerzame week, waarin de kinderen veel extra activiteiten 
hebben gedaan met boeken! 



 

 
 
Niet alleen tijdens de Kinderboekenweek staat lezen bij ons op school centraal, het hele jaar 
door staan er in in de bibliotheek boeken centraal! Voor deze periode de spannende boeken! 
Met dank aan de ouders van de versiergroep.  


