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NummerEen
De kerstvakantie zit er al weer enkele weken op voor de kinderen. Ze hebben weer een fijne
vakantie gehad, maar ook zijn er kinderen gewoon naar de BSO geweest. We hebben
worstenbroodjes gegeten. We hebben geschaatst op de schaatsbaan in Reusel. We hebben
sterrenkoekjes gebakken, filmpjes gekeken, spelletjes gespeeld. Kortom een fijne vakantie
op de BSO!
Gevonden voorwerpen
Wilt u nog eens kijken in de blauwe bak met de gevonden voorwerpen of er mogelijk nog
iets van uw kind in ligt. De blauwe bak vindt u bij de buitendeur, waar het directiekantoor is.
In- en uitgang door school
Wilt u er op letten dat u en/of uw kinderen niet door de ingang van de Leenhoef de school
in- of uitgaan. Hierdoor kan het alarm bij de Leenhoef afgaan.

De Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek op school
Van 24 januari tot 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen weer plaats. Tijdens deze
dagen staat het voorlezen extra in de schijnwerpers.
Voorlezen, het is immers zo belangrijk, o.a. voor de taalontwikkeling en woordenschat van
kinderen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en het is voor alle leeftijden. Kinderen
die worden voorgelezen zijn de lezers van de toekomst.
Ieder jaar wordt de Prentenboekentoptien samengesteld. Uit deze Top-tien wordt –door een
deskundige jury van bibliothecarissen en leerkrachten- het Prentenboek van het jaar
gekozen.
Dit jaar is dat: Ssst … de tijger slaapt: De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren
willen er langs, maar ze willen de tijger niet wakker maken. Ze hebben veel ballonnen bij
zich, misschien dat het daarmee lukt …?
Uiteraard is dit bekroonde prentenboek aanwezig in de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn
er veel andere leuke voorleesboeken in de collectie.
Tijdens de publieke openingstijden van de Bibliotheek op school kunnen ouders met hun
peuters en kleuters boeken komen lenen.

Ik kom in de groepen 1 tot en met 4 voorlezen uit het boek van Tijger. Maar, ik kom niet
alleen, ik neem heel veel dingen mee. Of de tijger dan blijft slapen slaapt?? Wie weet!
In de bibliotheken Bladel en Valkenswaard zijn er tijdens de Nationale Voorleesdagen twee
activiteiten rondom het
boek Ssst … de tijger slaapt.
Voor meer informatie zie: www.bibliotheekdekempen.nl
en ook www.nationalevoorleesdagen.nl
Met vriendelijke groet,
Hilde Crielaars-Thunnissen,
Leesmediaconsulent de Bibliotheek op school

