Nieuwsbrief kinderboekenweek
Door dik en dun- vriendschap vieren!
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.
Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap,
ongeacht de omstandigheden'. Vriendschap vieren: Een goede vriendschap is goud
waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook
voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder. Ook in de Bijbel vinden
we verhalen over bijzondere vriendschapen en onvoorwaardelijke liefde. Zelfs Jezus
noemde zijn 12 leerlingen vrienden. Vriendschap vieren betekent ook stilstaan en
benoemen wat de ander voor je betekent.
Speciaal voor de christelijke kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven
die passen bij het thema.
Het actie prentenboek voor de onderbouw is: ‘Voor
mijn allerliefste vriend’, geschreven
door Willemijn de Weerd en Marieke ten Berge (3-6
jaar). De prijs is € 5,99.

Janny Den Beste is de auteur van het actieboek voor de
middenbouw. De titel van dit boek is ‘Superklas’ (6-9 jaar). Het
boek is te koop voor € 4,99.
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Het boek voor de bovenbouw is ‘De majesteit van het BelangRijk’
en is geschreven door Anke van de Pol (9-12 jaar). Ook dit boek
kost € 4,99.

Oké4Kids heeft weer een nieuwe cd met 10 nieuwe liedjes over
het thema ‘door dik en dun’ van o.a. Elly & Rikkert, Marcel &
Lydia Zimmer, Herman Boon, Elise Mannah, Ron Schröder &
Marianne Busser, Wim Bevelander, Gert-Jan & Hanneke Scherff,
e.a. Deze cd kost € 6,95. De actieboeken en de cd zijn te koop
bij de christelijke boekhandel.
School-kerk-gezinsdienst
Zondag 14 oktober om 10.30 uur wordt er in Bethabara een
School-Kerk-Gezinsdienst gehouden met het thema: Door dik en
dun. Ds. Teeuw gaat deze dienst voor. Alle kinderen en ouders
van de Wheemschool zijn van harte welkom!
Op woensdag 10 oktober komt de dominee bij ons op school.

Projectweek
Op school gaan we ook met het thema ‘Door dik en dun’ aan de slag. Op donderdag 11
oktober starten we met onze projectweek. André Verhagen, van poppentheater Het
@penstaartje begint met een aantal startvoorstellingen. In deze startvoorstellingen laat
hij zien hoe kinderen, van meestal kosteloos materiaal, zelf een leuke pop
kunnen maken. Ook laat hij zien hoe de kinderen straks
met hun eigen pop kunnen spelen. Er wordt in de
startvoorstelling aandacht gegeven aan de verschillende
niveaus en er wordt gespeeld rondom het thema. Na de
startvoorstelling gaan de kinderen en leerkrachten zelf
aan de slag met poppen maken en poppen spelen.
Donderdag 18 oktober moeten alle poppen klaar zijn en
gaan we voorstellingen aan elkaar geven.
Afsluiting projectweek
Het project wordt afgesloten op donderdag 18 oktober. Die avond willen we u de
gelegenheid geven om in alle groepen te kijken. Voor de kinderen is er die avond een
speurtocht. De speurtocht begint bij de kleuteringang. Iedereen is van harte welkom om
vanaf 18.30 uur binnen te lopen!
Na de speurtocht zal er tot 20.00 uur wat lekkers en drinken voor iedereen klaarstaan.
Sponsoractie Malawi
Tijdens de projectweek staan we stil bij wat vriendschap inhoudt. Maar we willen de
kinderen verder laten kijken dan hun nabije omgeving en hun bewust maken dat ze ook
een ‘vriend’ kunnen zijn voor mensen ver weg.
Vanaf dit jaar gaat de Wheemschool een project ondersteunen in Malawi van Stichting
Raise. We zullen drie jaar geld aan hen doneren, zodat er in ieder geval 10 kinderen naar
school kunnen. Er is nog een tekort wat we met de actie ‘de vriendendienst-kaart’ willen
aanvullen.
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Dinsdag 9 oktober komen twee mensen
een presentatie houden over het werk van
Stichting Raise. Deze mensen zijn zelf
meerdere keren in Malawi geweest. Zij
zullen vertellen over het werk in Malawi en
de kinderen enthousiast maken voor de
actie.

Dinsdag 9 oktober krijgen de kinderen een vriendendienst-kaart mee naar huis. De
bedoeling van deze actie is dat uw kind met de kaart vriendendiensten gaat leveren. Dit
kan thuis gebeuren, bij de buren, bij familie, etc.
De kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen een ‘vriendendienst-kaart’ (zoals we hem
noemen, omdat dit beter past in het thema) met picto’s, bv stofzuigen, vegen, onkruid
eruit halen, tafeldekken. Deze vriendendienst kan het kind meerdere keren doen.
Daaronder nog twee open vakken, die het kind zelf kan invullen met wat hij/zij nog
wil/kan doen voor een ander.
De kinderen van groep 4 t/m 6 krijgen een ‘vriendendienst-kaart’ met dezelfde picto’s als
groep 1 t/m 3 met daaronder open vakken waar de kinderen zelf ‘diensten’ kunnen
invullen.
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een ‘vriendendienst-kaart’ met alleen open vakken
waarin ze zelf de ‘diensten’ in kunnen vullen.
De vriendendienst mag meerdere keren
uitgevoerd worden. Per dienst wordt er 1
euro opgehaald voor Stichting Raise.
Het geld moet uiterlijk vrijdag 2 november
ingeleverd worden bij de leerkracht. Zo
hebben ze ook in de herfstvakantie nog tijd
om 'vriendendiensten' te doen!!
Mocht u meer informatie willen over deze stichting, zie www.stichtingraise.nl
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