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Boekenmarkt Woensdag 16 oktober 10.45 -11.45
Woensdag 16 oktober is er weer de boekenmarkt op de Havenrakkers.
Groep 3 tot en met groep 8 kunnen op die woensdag hun oude boeken verkopen in hun eigen klas. Boeken
die ze niet meer lezen (en die jongere broertjes en zusjes ook niet meer lezen). Dus thuis kunt u, samen
met uw kind, boeken uitzoeken en daar alvast een leuk prijsje voor bedenken. De maximum prijs voor een
boek is 2 euro. De boeken moeten thuis gestickerd worden.
Het is handig als kinderen die dag een portemonneetje met kleingeld meenemen.
Met name in de middenbouw hebben de kinderen een beetje hulp nodig van hun ouders. Bijvoorbeeld met
de verkoop van boeken, of om met een groepje kinderen boeken in de andere klassen te kopen.
Boekwinkel Het Leesteken heeft op deze woensdag ook een stand bij ons op school.
De markt duurt van 10.45 - 11.45. Daarna wordt er gezamenlijk opgeruimd.
"Een speciale gast op de boekenmarkt is
The CI Bookshop, een Broeker bedrijf dat gerund
wordt door de moeder van drie oud-leerlingen van
De Havenrakkers. Deze online boekwinkel heeft
veel leuke leesboekjes voor kinderen en
volwassenen die een taal willen leren, en zal op de
boekenmarkt kinder-leesboekjes hebben in het
Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Chinees,
Russisch en Nederlands voor anderstaligen.
Deze boekjes zijn speciaal geschreven voor het leren van een taal door verhalen, waarbij het samen
bedenken van verhalen (in de nieuwe taal) en het lezen van verhalen en leesboekjes de boventoon voeren,
in plaats van grammatica en invuloefeningen. Deze lesmethode is onlangs nog in het nieuws geweest:
www.volkskrant.nl/columns-opinie/hou-eens-op-met-die-mit-nach-bei-seit-von-zu-aus-rijtjes~bd1ddea5
Meer informatie: www.thecibookshop.com.
Boekhandel Het Leesteken heeft ook een stand in de centrale hal. U kunt daar weer leuke kinderboeken
kopen.
https://www.libris.nl/leesteken/?gclid=EAIaIQobChMIkfznpaqb5QIVleJ3Ch3iWw3_EAAYASAAEgKbtPD_BwE

Kinderdisco Broekerhuis

Vrijdag 18 oktober vanaf 16.00 uur is er weer Kinderdisco
Tot 21.00 uur voor kinders t/m 11 jaar, van 21.15 tot 23.30 uur voor
tieners t/m 15 jaar.
Entree € 2,50
Er kan uiteraard eten besteld worden, tussen 17.00 en 19.30 uur.

Vanaf 21.15 uur geen ouders meer..!

