
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2018 
 

Kinderboekenweek 2018 

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Vriendschap’.  

 

 
 

De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018.  

  

Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast 

starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8. 

 

 

Voorleeswedstrijd 

We houden vanaf 3 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd.  

De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen.  

Vrijdag 9 november wordt door de winnaars uit groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel 

‘voorleeskampioen van de Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap 

van Losser.  

 
 

Informatieavond groep 8 

Op dinsdag 6 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond  

georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op 

onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Culturele voorstellingen en projecten 

 

Auteur in groep 7 

Auteur Janneke Schotveld komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op vrijdag 5 

oktober op bezoek in groep 7.  

 

Illustrator in groep 4 

Op vrijdag 12 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de 

Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Marja Meijer.  

  

Schoolschaatsen groep 6 en 7 

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 

6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de 

groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november.  

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. 

 

 

Data en kalender oktober en november 

 

Woensdag 3 oktober: 

Opening Kinderboekenweek 

 

Vrijdag 5 oktober: 

Bezoek auteur Janneke Schotveld in groep 7 

 

Woensdag 10 oktober 

Oud Papier 

 

Vrijdag 12 oktober: 

Bezoek illustrator Marja Meijer in groep 4 

 

Dinsdag 16 oktober: 

Vergadering GMR om 20.00 uur  

 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 

Herfstvakantie 

 

Maandag 29 oktober: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Woensdag 31 november 

Groep 8 tot 14.30 uur naar school 

 

Dinsdag 6 november 

Schoolschaatsen groep 6 en 7  

Informatieavond Twents Carmel College voor ouders van de leerlingen van groep 8  

 

Donderdag 8 november 

Schoolnaamfeest 

 

Maandag 12 november 

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6 

 

 

 

 



 

Dinsdag 13 november  

Schoolschaatsen groep 6 en 7 

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur 

 

Woensdag 14 november 

Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus) 

Oud Papier 

 

Maandag 19 november 

10-minutengesprekken 

 

Dinsdag 20 november 

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

 

Donderdag 22 november 

10-minutengesprekken 

 

Dinsdag 27 november  

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

  

 

 

 


