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De opening 
 
Maandagochtend 3 oktober was het 
schoolplein groen gekleurd met 
vlaggetjes en klonk er leuke muziek. 
Meesters en juffen maakten het 
schoolplein schoon met bezems, 
knijpers en stoffer en blik. Zij dachten 
aan het milieu en gooiden al het vuil 
weg. Zo creëerden zij een groen 
schoolplein. 
 
Later die ochtend hebben we met de 
hele school een feestelijke opening 
gehad in de speelzaal. Kinderen uit 
groep 5/6B lazen stukjes voor uit de 
boeken van de Kinderboekenweek. 
De andere kinderen mochten raden 
over welk boek het stukje zou gaan, 
zo werden de boeken uiteindelijk ook 
uitgereikt aan iedere klas. 
 
 
 
Bekendmaking prijswinnaars teken-en schrijfwedstrijd:  
Winnaar gouden griffel: Mila uit groep 7-8a 
Winnaar zilveren griffel: Vriend uit groep 5-6c 
Winnaar gouden penseel: Noa uit groep 3-4a 
Winnaar zilveren penseel: Bodhi van unit AJK 
 
 
 



De kleuterbouw 
‘De Blaadjesdief’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Groep 1 en 2 b 
 

Alisha en Femm uit groep 
1&2b vertelden wat hen 
allemaal opviel uit het 
boek en wat ze ervan 
verwachtten: ‘We zien 
veel blaadjes, een 
eekhoorn, eikels en het is 
er koud weer’. Volgens 
Alisha en Femm gaat het 
boek over dat de blaadjes 
gestolen zijn door het 
vogeltje. Ze zouden het 
boek wel graag willen 
lezen in de klas.  
 
Deze groep is ook veel 
bezig geweest met de 
thema tafel over de 
blaadjesdief. 
 
 
 

Groep 1 en 2 a 
 
Groep 1&2 a hebben 
mooie blaadjes van de 
blaadjesdief aan de boom 
gegeven door deze erop 
te schilderen met 
wattenstaafjes. Ook 
hadden zij in de klas een 
mooie thematafel met 
allemaal spulletjes uit het 
boek van de blaadjesdief.  
  
 
 
 
 

Afdeling Jonge 
Kind 

 
Terwijl de kinderen in de 
klas een mooi blaadje 
kleurde voor de 
blaadjesdief bladerden 
Saifeddine en Sem samen 
het boek van de 
Blaadjesdief door. Ze zien 
veel rode, gele en oranje 
blaadjes in het boek. Ook 
zien ze een hele grappige 
eekhoorn waar ze samen 
om giechelen. Het valt hen 
op dat er iets blauws op de 
kaft staat en komen er 
later achter dat dat de 
schaduw van de bomen is. 
Ook zien ze in het boek 
een vogeltje dat in een 
vogelhuisje woont. 
 
 



Groep 3 en 4 
 
‘Het Schitterende Samen Boek’  ‘De Wonderen Van Het Bos’ 
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Groep 3 en 4 a 
 
Aukje en Andreas 
vertelden over ‘Het 
Schitterende Samen 
Boek’. Het boek gaat 
volgens hen over het 
klimaat en de dieren, 
mensen, dingen en 
planten die er leven. Zo 
hadden zij het over de 
noordpool, dieren uit de 
zee, de jungle en de 
oceaan. Aukje vond het 
een mooi boek omdat er 
veel plaatjes in staan 
over de natuur. Andreas 
vond het boek grappig 
door de verschillende 
soorten plaatjes. Ze 
vinden allebei dat het 
boek een mooi geheel is 
omdat alles bij elkaar 
past. 
 
 
 

Groep 3 en 4 b 
 
Liam en Aivy hebben het 
boek ‘De Wonderen Van 
Het Bos’ in de klas. 
Volgens hen zal het boek 
gaan over een rendier of 
een hert die leeft in het 
bos, dit zagen ze op de 
kaft van het boek. Ze zien 
heel veel groen in het bos 
zoals naaldbomen, 
wortels in de grond, 
boomstammen, 
bloemen, paddenstoelen 
en water. Ze zijn blij met 
het boek wat ze hebben 
gekregen en willen hier 
veel in gaan lezen.  
 
 
 
 



                        Groep 5 en 6 
‘De Noordpool en Zuidpool’  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groep 5 en 6 a 
 
Joep en Djay vinden het 
boek over de Noordpool 
en Zuidpool heel erg 
interessant. Zij wisten 
voordat ze het boek lazen 
al wat dieren die er 
wonen op te noemen, 
zoals de pinguïns, 
ijsberen, zeehonden, 
papegaaiduiker, blauwe 
vinvis, en de walvis. Ook 
hadden Joep en Djay het 
over de iglo’s en 
Eskimo’s. 
 
 
 
Groep 5 & 6 a hebben in 
groepjes een onderwerp 
uit het boek moeten 
kiezen en daarover 
informatie verzameld. 
Joep en Dewy hebben 
een stukje geschreven 
over de zadelrob en hier 
ook een prachtige 
tekening bij gemaakt. 
 
 
 
 
 

Groep 5 en 6 b 
 
Jaimy en Joas vertelden 
over station concordia, 
volgens hen zou dit een 
plek zijn waar boten 
aanvaren op de 
Antarctica. Ook zien zij in 
het boek iets over 
Antarctische beestjes, 
hier zijn Jaimy en Joas 
nieuwsgierig naar. Zij zijn 
benieuwd naar nog meer 
verhalen over de Noord- 
en Zuidpool. Zo vragen zij 
zich af hoe de mensen 
daar leven. 
 
 

Groep 5 en 6 c 
 
Ties en Vriend zijn in dit 
boek heel erg 
geïnteresseerd naar de 
jagers en hun prooien. 
Hoe leven de dieren en 
welke weetjes zijn er 
over de dieren te vinden. 
Zij vertellen al wel eens 
dieren van de Noord- en 
Zuidpool gezien te 
hebben in het echt. Dit 
was in een speciale 
opvang voor zeehonden. 
Zij vinden het heel erg 
leuk dat zij dit boek in de 
klas hebben. 
 
 



              Groep 7 en 8 
             
              ‘Het Allermooiste Boek Over Wilde Dieren’ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
            Door: Femme en lisa 

 
              ‘De Ontdekkingsreiziger’ 
               
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Door: Lana en Lot 
 

Groep 7 en 8 b 
 

Ze omschrijven het boek 
als spannend en 
avontuurlijk. Aan de hand 
van een woordweb 
vatten zij samen waar het 
boek overgaat. 
 
Lana geeft het boek een 
7,5 en Lot een 8. 
 
 
 
 

Groep 7 en 8 a 
 

Ze vinden het boek 
grappig en leuk. Ze 
vinden de panda het 
leukste dier uit het boek. 
Volgens Femme en Lisa is 
het boek heel erg 
leerzaam.  
 
 
 



De afsluiting 
Kinderboekenweek 2022  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De winnaars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag ochtend kwamen we weer met zijn allen samen in de speelzaal om 
de kinderboeken week met het thema Gi-ga-groen gezamenlijk af te sluiten. 
Tijdens de afsluiting heeft iedere klas iets mogen vertellen over de activiteiten die 
zij hebben uitgevoerd. De ene klas deed veel met lezen, de andere klas veel met 
schrijven. Sommige klassen hebben zelfs presentaties gemaakt. Iedere klas 
maakte er iets leuks van! Tijdens deze afsluiting zijn er ook winnaars bekend 
gemaakt voor de mooiste tekeningen en teksten. Deze zien jullie hieronder.  
Tot volgend jaar, Kinderboekenweek!!! 
 



 
Het gouden penseel 
 
Het gouden penseel is gewonnen door Noa uit groep 3&4 a. Zij 
maakte een prachtige tekening over ‘diep in de zee’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zilveren penseel  
 
Het zilveren penseel is gewonnen door Bodhi van Afdeling Jonge 
Kind. Hij maakte een prachtige boom met een eekhoorn en blaadjes. 
Wauw Bodhi! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De gouden griffel  
De gouden griffel werd gewonnen door Mila uit groep 7&8 b.  
 
Een onverwachte vriendschap  
 
Op het strand in Nieuwzeeland ligt een schildpaddenei. hij wiebelt en wiebelt. 
plots knak! het ei barst en er komt een heel klein, mini, schattig schildpadje uit. 
hij opent zijn oogjes. en kijkt rond. Plots ziet hij de zee. Hij kruipt er zo snel 
mogelijk heen. langzaam stroomt het water over zijn hoofdje. heerlijk vindt hij 
dat. hij kruipt verder de zee in en probeert te zwemmen. Hij heeft het al snel 
onder de knie. Hij zwemt verder de zee in. Het schildpadje ziet van alles. Van 
prachig koraal tot snelle visjes. Hij zwemt verder. Maar na 10 minuutjes 
zwemmen. Komt hij in een donker gebied. Hij voelt zich er meteen al niet zo 
veilig. hij wil gauw terug zwemmen maar het is al te laat. Er komt een grote 
haai aan zwemmen. het schildpadje zwemt zover als hij kan naar het koraal. De 
haai komt achter hem aan. hij ziet een klein gat in het koraal en duikt er in. Hij 
draait zich om en ziet de haai voorbij zwemmen. Op gelucht haalt hij adem. 
Maar wat hoort hij achter zich? het schildpadje draait zich snel om. Hij ziet een 
klein visje met heel veel kleuren en figuren. Het visje kijkt hem vragend aan. 
Wat doe jij hier? vraagt het visje. Nou ik kom me verstoppen er kwam net een 
haai achter me aan! zegt het schildpadje. Het visje: OH! Wat vervelend. Kom 
maar gauw binnen. Ze zwemmen naar binnen. het visje leidt hem rond door 
zijn kleine huisje. Wat mooi zegt het schildpadje. dat zou ik ook wel willen. het 
visje antwoord: nou ik zou je wel kunnen helpen bouwen! laten we meteen 
buiten gaan zoeken naar een mooie plek. even later hebben ze het perfecte 
plekje gevonden. Wauw! had de schildpad gezegt. dit is de perfecte plek! hier 
wil ik wonen! 2 jaar later: klop klop. de schildpad doet open. Hoi visje kom 
binnen! een paar minuten later zitten ze op de zeewier bank met een kopje 
zee-egel sap. Nou zegt de schildpad. door die haai heb ik een heel fijn huis en 
een beste vriend! EINDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
De zilveren griffel  
De zilveren griffel werd gewonnen door Vriend uit groep 5&6 c.  
 
Vigo is een 9 jarigen jongen uit een vetingsdorpje in finland dight bij de noord 
pool Vigo komt uit school en dan gaat hij naar binnen en kijken of zijn vader er 
is hij ziet zijn niet op de bank waar hij altijd zit maar wel zijn schoenen hij zoekt 
veder in het kippen hok daar was zijn vader ook niet wel 5 ijeren papa waar ben 
je maar alleen de hond komt vigo begint zich zorgen te maken toen kwam zijn 
moeder thuis en hij vroeg direkt weet jij waar papa is de moeder zei: hij is op 
blote voeten solliciteren als druiven stamper vigo zij: heeft hij zijn baan 
gekregen nee zij mama zijn voeten waren te vies hij komt zo tuis de volgende 
morgen hoort vigo de wekker zijn moeder zet hem altijt uit maar nu blijft ie 
rinkelen vigo gaat naar de kamer van zijn ouders om te kijken waar ze zijn 
maar…. dat is gek ze liggen niet in hun bed dus ging vigo naar beneden om te 
kijken of ze daar zaten maar nee daar waren ze ook niet dus ging hij naar 
buiten het was heel rustig buiten: hij zag nergens volwassenen en geen autos 
en de winkels waren nog dight hij snapte er niets van lang zaam kwamen er 
meer kinderen naar buiten somigen kinderen huilde anderen blij omdat ze ales 
konden doen wat ze wilden ze zijde allemaal dat hun ouders ineens waren 
verdwenen iedereen dagt aan engen dingen zoals menseneters, reuzen, 
monsters, roofvogels, robots of ruimten wezens toen riep een 8 jarigen jonen 
zal het zijn nast de kiekers!! want hij had er over gelezen somige kinderen 
vroegen wate eeten hoezienzeeruit zal zij ze zien er erggroen uit met 3 benen 
en ze houden vooral van veel vlees vooral van groten mensen dus iedereen 
word doods bang wat gaan we doen? met elkaar zoeken? de helft vond het te 
eng! bescherming zoeken? daar was iedereen het wel mee eens het begon te 
onweeren dus ginen naar het vestingswerk maar ja….. ze kregen honger en 
dorst! vigo sluipt naar huis omwat etente halen toen hij terug kwam vertelden 
hij dat hij langs de kerk liep en help help help hoorde ze maakten een ze gingen 
naar huis om een blad te maken ze gingen naar huis om een stokken en een 
mesje te halen enspeeren te maken en nu gingen ze naarde kerk bewapend 
met speeren ze doen de deur zacht en voorzichtig open…… maar het zijn 
kniebers maar met hun ouders UIT 
 
 


