
Boekenmarkt Jozef en Mariaschool
dinsdag 5 juli

Beste ouders,

De vakantie komt eraan! We kunnen vast niet wachten om de
vakantiespullen in te pakken en lekker op reis te gaan! Bij de
vakantiespullen mag natuurlijk een boek niet ontbreken, ook niet voor
de kinderen;) Net als vorig jaar willen wij als school stimuleren dat het
lezen niet stopt in de vakantie en de zogenoemde zomerdip
voorkomen! Veel lezen stimuleert de leestechniek, de woordenschat,
het inlevingsvermogen, maakt hun wereld groter, neemt je mee naar
een andere wereld, etc, etc.

Om jullie kinderen te voorzien van een nieuw boek, organiseren wij op
dinsdag 5 juli een boekenmarkt voor de kinderen op school. Hierdoor
heeft elk kind weer een ´nieuw´ boek om thuis te lezen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor een boekenmarkt hebben we veel boeken nodig! Boeken voor
groep 1 t/m 8. We willen jullie vragen om thuis te kijken naar
leesboeken, informatieve boeken, strips of pockets die je al zo vaak
hebt gelezen dat deze niet meer worden gelezen, maar nog wel leuk
zijn voor een ander kind. Vanaf dinsdag 28 juni mogen jullie deze boeken meenemen naar
school en doneren voor onze boekenmarkt. In de aula zullen leerlingen van de
leerlingenraad staan om de boeken in ontvangst te nemen. Ook kijken wij in onze eigen
bibliotheek naar de boeken die aan vervanging toe zijn, maar nog wel leuk zijn voor thuis.

Op 5 juli mogen alle kinderen voor €0,50 een boek of 2 strips kopen en bij voldoende
boeken zelfs twee of drie boeken en meerdere strips kopen. In ieder geval mag uw kind
maximaal €1,50 meenemen. Met de opbrengst van de boekenmarkt kopen wij weer de
nieuwste boeken voor onze bibliotheek.

Extra logeerboek van school
Naast een boek van de boekenmarkt, mogen de kinderen ook in de laatste week van dit
schooljaar een boek van school uitkiezen om te lenen. Een logeerboek! Net zoals tijdens
de lockdown worden de boeken genoteerd die mee naar huis gaan en gaan wij ervan uit
dat deze boeken na de vakantie weer in dezelfde staat op school terug komen.

Met vriendelijke groeten,
Leerlingenraad en Team Jozef en Mariaschool


