Beste ouders,

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Giga Groen.
Voor ons zijn het eigenlijk Kinderboekenweken, want wij
gaan maar liefst 4 weken aan de slag met dit thema, waarbij
we lekker gaan lezen en leren over duurzaamheid en de
natuur.
Vorige week maandag was de opening. Wij hadden Lady
Giga Groen en Professnor op bezoek. Samen hebben zij de
kinderen verteld over de opwarming van de aarde en wat
we daar allemaal zelf tegen kunnen doen. Tijdens de opening zong Lady Giga Groen ook nog haar hit Sla, sla oh lala.
Hiervoor ontving zij een enthousiast applaus van de kinderen.
Bij de Kinderboekenweek horen natuurlijk boeken. Deze
werden tijdens de opening gebracht door een fietskoerier,
want natuurlijk deden we dat duurzaam. Met deze boeken
gaan we close reading lessen geven, waarbij begrijpend
lezen en kennis verwerven worden gecombineerd.
Daarnaast krijgen de kinderen een gastles in de klas of gaan
ze op excursie, waardoor ze nog meer kennis opdoen over
duurzaamheid en/of de natuur.
Bij het thema Giga Groen mogen natuurlessen in ons eigen
Tiny Forest natuurlijk niet ontbreken. Ook deze staan op het
programma.

Update

Kortom de kinderen gaan heel veel leren over natuur en
duurzaamheid. Al deze kennis gaan ze op een creatieve
manier verwerken in een lied, toneelstuk, PowerPoint of
werkstuk.
Op donderdag 20 oktober van 14.15 tot 14.30 sluiten we
het project af met een inloop voor de ouders. De kinderen
zullen u dan trots laten zien wat ze hebben geleerd en gemaakt.
Met hartelijke groet,
Rina Vonk

Oktober 2022
Doorgestuurde informatie van
het bestuur en derden
Brief van het bestuur
In de bijlage van het bestuur vindt u een brief over de situatie
rond COVID.

Kinderkledingbeurs in De Schalm (zie ook de flyer)
Op zaterdag 8 oktober is de jaarlijkse Kinderkledingbeurs in de
Schalm. Zien we jou dan samen met je partner, vriendin, nicht,
oma, tante, buurvrouw???

Kinderconcert Harmonieorkest Vleuten (zie ook de
flyer)
Op 15 oktober a.s. organiseert Harmonieorkest Vleuten in de CultuurCampus een magisch concert voor en door kinderen: de
Jeugdproms!
Dit kinderconcert is voor publiek van ca. 3 t/m 12 jaar, maar natuurlijk mogen je ouders, opa's, oma's etc. ook mee.
Bestel nu een kaart voor je plekje in het magische theater van de
CultuurCampus op zaterdag 15 oktober. Graag zien we je voor het
concert al bij het voorprogramma. Daar kun je deelnemen aan
leuke activiteiten die je zintuigen prikkelen en mag je je fantasie
de vrije loop laten.
Toegang: 5 euro (kinderen t/m 2 jaar gratis) te bestellen via deze

link

