
Maandag 26 september
starten wij de

kinderboekenweek met een
feestelijke opening. Onze
leescoördinatoren hebben
ook dit keer weer schrijvers
van formaat binnengehaald:

Pim Lammers en Kevin
Hassing. In alle groepen

wordt er al druk voorgelezen
uit hun boeken. Hoe mooi is
het dat de schrijvers straks

zelf in de klas komen….
Na schooltijd zal er i.s.m.
boekhandel Bruna een
boekenkraam op het

schoolplein staan waar u
boeken van beide schrijvers

kunt kopen. Uiteraard
voorzien van een

handtekening. U kunt
pinnen.

De OR doneert per groep
een boek van één van de

schrijvers. Dank!

Pim Lammers

Hij zette zichzelf in 2017 op
de kaart met het allereerste

Nederlandse
transgender-prentenboek

'Het lammetje dat een
varken is'. Dit was tevens
zijn eerste prentenboek en
in 2018 ontving hij hier de

Zilveren Griffel voor.

Kevin Hassing

Hij maakte zijn debuut als
schrijver met het eerste deel

van de serie 'Mus en
kapitein Kwaadbaard en De

5 Slangen'.
Met deze serie won hij o.a.
de Kinderjury 2022 in de

categorie 10-12 jaar. Naast
auteur is Kevin ook

(stem)acteur en veelvuldig
te horen en te zien op tv.

Groep 7 doet mee met de
verkiezing voor

Kinderburgemeester van
Den Helder. Zij gaan het in

drie lessen hebben over
democratie en verkiezingen.
De kinderen die willen, gaan



zichzelf presenteren en
vertellen waarom zij
kinderburgemeester

'moeten' worden. Eén kind
wordt gekozen en strijdt

tegen de winnaars van de
andere scholen. De

winnaars gaan een filmpje
(pitch) maken en daaruit

wordt door alle
deelnemende groepen 7 de

kinderburgemeester
gekozen. Je mag niet op je
eigen school stemmen. De
kinderburgemeester blijft 2
jaar lang in deze functie.

Hierbij ontvangt u alvast het
overzicht van de
schoolreiskosten

2022-2023.
Wilt u dit liever in delen
betalen dan kunt u dit

aangeven en/of regelen bij
de leerkracht van uw kind.

Gr. 1/2a,b,c € 32,00

Gr. 3a,b € 35,00

Gr. 4a,b € 35,00

Gr. 5a,b € 38,00

Gr. 6 € 42,50

Gr. 7 € 67,50

Gr. 8a,b € 97,50

Binnen ons thema
'Dit ben ik en mijn familie'

kijken wij o.a. hoe ons
gezicht eruit ziet. Op deze

manier is dit natuurlijk extra
leuk en hilarisch!


