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nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Vanaf morgen hebben wij op school een Kinderzwerfboekstation!
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek
wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal
achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het
boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations,
wachtruimtes, buurthuizen, de trein, etc. Voor meer informatie en het bestellen van
zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl.
Na de muzikale start van de Kinderboekenweek openen we ons Kinderzwerfboekstation.
Alle kinderen krijgen hier morgen in de klas uitleg over. Om goed te starten verspreiden
alle leerkrachten morgen een boek; ergens in school, op de Fahrenheitstraat of elders…
Wij hebben voor elk kind een sticker. Je kind mag de komende week een boek
meenemen naar school om samen de eerste stickers te plakken. We hopen dat wij
kunnen bijdragen aan het beschikbaar stellen van boeken voor álle kinderen.
Fancy Fair…. 7 oktober van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 Het gaat goed met de hapjes én meer mag altijd! Dank voor de aanmeldingen en
succes met het bereiden.
 Meld je aan als je het leuk vindt om te assisteren bij de organisatie of de uitvoering
(het is héél gezellig en wordt zeer gewaardeerd)
 Spullen voor de tweedehandsmarkt kunnen nog steeds afgegeven worden in De Bieb
op de eerste verdieping
 Heb je een bijzonder product of een leuke dienst in de aanbieding als prijs bij de
loterij? Laat het weten. Het kan positieve aandacht voor je bedrijf en/of voor jezelf
opleveren
Aanmeldingen, aanbiedingen, vragen, opmerkingen, alles kan je kwijt bij Eveline de Heij
via mail (info@bagonia.nl) of telefonisch: 06-24119312
De strippenkaarten (10 strippen á € 5,-) die gebruikt worden bij de vele activiteiten op de
Fancy Fair zijn al te koop a.s. vrijdag om 8.15 uur en om 12.00 uur in de hal.
We hebben vrijdagmiddag (áls het goed is en áls het werkt ) de beschikking over twee
mobiele pinapparaten.
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Let wel: voor de meeste activiteiten, spelletjes, lekkernijen, is een strippenkaart het enige
‘betaalmiddel’ en bij bijvoorbeeld de tweedehandsmarkt is contant geld ook makkelijk.
Zoals bekend gaat de helft van de opbrengst naar de stichting Het Vergeten Kind. Alle
spullen die na afloop over zijn, brengen we naar een Welkom Winkel of een ander punt
waar spullen verzameld worden.
Een paar herinneringen in deze drukke tijd:
 Morgenochtend gaan alle kinderen eerst gewoon naar de klas om vervolgens
groepsgewijs naar buiten te gaan voor de opening van de Kinderboekenweek rond
8:45 uur. Het plein zal vol zijn omdat ook de kinderen van de buurschool meedoen
en daarom kunnen ouders uitsluitend vanachter het hek meezingen en –genieten.
 Onderbouwers, als je het nog niet deed: neem een foto van opa/oma mee. Morgen
gaan we ermee knutselen op de creaochtend.
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Mieke Wits

oktober 2016

abeel actueel

jaargang 3, nr. 5

