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Kinderboekenweek 2019 Van 2 t/m 11 oktober is het 
weer Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 
2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto 
Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de 
bestemming maar het vervoer erheen staat 
centraal. Zo kunnen we  de ruimte met een raket 
ontdekken,  avonturen beleven op een cruiseschip, 
een land verkennen tijdens een roadtrip, 
rondtrekken met een tractor en de wereld 
rondzeilen op een catamaran. Een reis verrijkt je 
leven en met een boek kan een kind elke reis maken 

die hij of zij wil. Van een rondje op de 
step in de buurt tot aan een 
ruimtereis door het heelal. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2019 reizen we 
allemaal. Op woensdag 2 oktober 
wordt de week voor alle kinderen 

geopend. Bij de opening zal het verhaal van Tim en 
de tegels centraal staan; Tim moet op de tegels 
blijven, ook al worden de tegels opgetild door 
stratenmakers, een vrachtwagenchauffeur, 
havenwerkers en zelfs een hijskraan………….. 

De middenbouw op beide locaties 
heeft al een mooie aanloop naar het 
project gehad met het 
verkeersproject waarbij veiligheid en 
vervoersmiddelen centraal stonden. 
Zo hebben zij al bijzondere 
voertuigen ontworpen. De 
Kinderboekenweek nodigt uit om een 
verhaal te schrijven waarin dat 
zelf ontworpen voertuig centraal 
staat. Het thema spreekt enorm 
tot de verbeelding en zal ook in 
de andere bouwen veel mooi werk 
opleveren.  

De Kinderboekenweek vormt ook 
een goede aanleiding om u nog eens te wijzen op de 
goed gevulde kasten met zwerfboeken op beide 
locaties. Uit de kasten kunt u samen met uw kind 
een boek kiezen dat u aanspreekt. Dat kunt u na er 
samen plezier aan beleefd te hebben weer 
achterlaten voor iemand anders.  
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Toelichting op rooster vieringen Vorige week 
hebben veel groepen voor de eerste keer een 
viering gehad. We gaan verder op de weg die we 
vorig jaar zijn ingeslagen met de vieringen ‘nieuwe 
stijl’ waarover u destijds bent geïnformeerd in de 

nieuwsbrief en waarbij een goede 
kwalitatieve impuls is gegeven. Daarbij 
werd de wens uitgesproken ook meer 
locatie doorbrekend te gaan doen en 
waar mogelijk de peuters te betrekken. 

Wat dit betreft is de daad nu bij het 
woord gevoegd; er is voor de periode tot 

aan de kerstvakantie een rooster gemaakt waarbij 
de groepen in een vaste samenstelling de ene keer 
op de Dr. Hoijngstraat zijn en de andere keer op de 
Flierenhofstraat. We hebben ons inmiddels 
gerealiseerd dat dit voor sommige ouders betekent 
dat het niet mogelijk is om de viering van al hun 
kinderen bij te wonen, omdat die gelijktijdig zijn.  
We begrijpen dat dat jammer is en zullen dan ook 
voor de periode vanaf de kerstvakantie het rooster 
zo wijzigen dat dit zo goed mogelijk voorkomen 
wordt.  

Jubileum Wilma Bouwman In augustus was Wilma 
Bouwman 25 jaar in dienst van stichting de Linge. Al 
die tijd is ze werkzaam geweest in de onderbouw 
van onze school. We willen Wilma graag in het 
zonnetje zetten en doen dat op vrijdag 11 oktober. 
Wat we die dag gaan doen is voor Wilma nog een 
verrassing, wel zullen alle kinderen van onze school 
erbij betrokken worden. We hopen op een mooie 
dag. 

Buurtspeelplein Flierenhofstraat De aanleg nieuwe 
schoolplein gaat van start! Naar alle 
waarschijnlijkheid wordt in de herfstvakantie (en 
anders kort daarna) begonnen met de aanleg van 
het nieuwe schoolplein. Het bedrijf Kuba uit 
Angeren gaat aan de slag om de 'speelzones' te 
creëren. Ook gaan alle tegels eruit en het plein 
wordt opnieuw bestraat, dit om te zorgen voor de 
juiste afwatering. Alleen het speelhuisje en het klim
- en klautertoestel laten helaas nog even op zich 
wachten. Om een mooi  klim- en klautertoestel te 
kunnen aanschaffen zijn extra financiële middelen 
nodig. Hiervoor organiseren we in het najaar een 

sponsorloop. De bomen, struiken en planten worden 
in het nieuwe jaar aangeplant tijdens een 
'Boomplantdag'. Op naar een groen en uitdagend 
buurtspeelplein! 

Bericht van de peutergroep Maandag 7 oktober t/m 
vrijdag 11 oktober houden KDV Olli en PG Het 
Olifantenbos de eerste wandel5daagse. Op alle 
dagen zullen we om 9.30 uur beginnen met 
wandelen. Er wordt gewandeld in de omgeving van 
ons IKC. De 2-4 jarigen lopen en de 0-2 jarigen rijden 
mee in de wandelwagen. Op de dagen dat uw kind 
niet aanwezig is in de groep worden ze uitgenodigd 
om samen met een ouder/verzorger mee te komen 
wandelen. Het is zo dus mogelijk om op alle 5 de 
dagen te wandelen. U wordt dan om 9.25 uur 
verwacht bij het bushokje. De laatste dag eindigen 
we in De Torteltuin. Het belooft een feestelijke 
intocht te worden waarop we veel publiek 
verwachten. Margriet zal aan het einde van de 
5daagse aan alle deelnemende kinderen een 
verrassing geven. 
DRINGEND VERZOEK: De zomerjassen worden 
ingeruild voor winterjassen. Wilt u de naam van uw 
kind in de jas zetten? Dat zou heel fijn zijn!  
Onmisbaar zijn de 5 vrijwillige 
groepshulpen in peutergroep Het 
Olifantenbos. Ans, Kristine, Jacqueline, 
Mary en Paula; ze verdienen het om 
verwend te worden. Op vrijdag 20 
september zijn ze door Patrick en 
Mientje verrast met een heerlijke 
lunch in “het Uilennest”. 
 
Naschoolse activiteiten en BSO in de herfstvakantie 
Inschrijven voor de naschoolse activiteiten is vanaf 
deze week mogelijk.  Het boekje met daarin het 
aanbod van de cursussen is ook nog op de website 
te vinden. Let op: mocht u uw kind willen inschrijven 
voor bootcamp; daarvoor moet u een ander 
mailadres gebruiken dan vermeld in het boekje. Dit 
moet zijn: administratie@schaapskooi.com 
De BSO organiseert veel leuke activiteiten in de 
herfstvakantie waaronder een toneeldag met 
voorstelling, een Kookcafé en fijn spelen in 
Hulhuizen.  Een echt vakantieprogramma dus! 
 


