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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2022-2023. We zijn alweer een 

aantal weken hard aan het werk en iedereen heeft zijn/haar draai inmiddels weer 

gevonden. In deze nieuwsbrief besteden we o.a. aandacht aan de Kinderboekenweek en 

Jantje Beton.  

 

Veel leesplezier! 

Team De Marel  

  

Kinderboeken week 2022 

Op woensdag 5 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek weer. 

Het thema dit jaar is ‘Gi-ga-groen’. 

 

In alle klassen zal er aandacht zijn voor het lezen in het algemeen en 

de Kinderboekenweek. Leest u thuis ook een keertje extra voor?  

 

In de boekwinkels zijn verschillende boeken over dit thema te koop, mocht u er thuis 

ook extra aandacht aan willen geven. Op Kinderboekenweek - CPNB is meer informatie 

hierover te vinden.  

 

In de hal bij de hoofdingang hebben we een zwerfboekenkast waar kinderen boeken 

uit mogen ‘lenen’ om lekker thuis te lezen.  

 

 

 

https://cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek/
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Kwink op De Tweern 

Hierbij voor u als ouder de 

Kwink-koelkastposter en het 

eerste oudernieuws. De 

eerste weken staan bij Kwink 

centraal als de 'gouden 

weken', waarin er 

voornamelijk gewerkt wordt 

aan een fijne en veilige klas.  

 

 

Jantje Beton 

 

De afgelopen weken hebben veel kinderen hun best 

gedaan om zoveel mogelijk lootjes te verkopen. Het is 

nog even spannend hoeveel de opbrengst dit jaar is. 

Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief hier meer 

over te kunnen vertellen.  

 

De helft van de opbrengst is bestemd voor Jantje Beton. Zij ondersteunen daar 

verschillende projecten mee zoals De Speelkaravaan. De Speelkaravaan organiseert 

speelactiviteiten in kansarme wijken en kinderen in AZC’s. Met Power of Play zijn er 

speelactiviteiten en ontwerpen kinderen tussen de 8 en 12 jaar hun eigen speelgoed. 

Van zwerfafval rondom de school worden de mooiste dingen gemaakt. Wil je meer 

weten waar Jantje Beton zich allemaal voor inzet? Check de website Projecten - Jantje 
Beton 

De andere helft van de opbrengst mogen we als school/Kindcentrum inzetten. In dit 

geval zal het gebruikt worden om net even die extra spulletjes voor het Groene 

schoolplein aan te schaffen.  
 

 

Agenda  

 

▪ Woensdag 5 t/m zondag 16 oktober: Kinderboekenweek met als thema: “Gi-ga-

groen” 

▪ Vrijdag 21 oktober: lesvrije dag, alle kinderen vrij 

▪ Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie 

▪ Dinsdag 15 november: voorlichtingsavond voortgezet onderwijs  
 

 

https://jantjebeton.nl/projecten
https://jantjebeton.nl/projecten

