BoekenRuilMarkt
Woensdag 29 Januari 2020

Samen met jou willen we een Kinderboekenmarkt organiseren tijdens de Nationale
Voorleesdagen. Er zal zowel op de onderbouw- als de bovenbouwlocatie en boekenmarkt
zijn. Op deze markt kun je een prentenboek, een leren lezenboek en/of een kinderboek
uitzoeken. Maar zonder jou gaat deze boekenmarkt niet lukken…
Hoe gaat het in z’n werk?
Je kunt je ‘oude’ boeken inleveren; boeken welke je uitgelezen hebt of waar je te oud voor
bent geworden. Met het inleveren van boeken ontvang je een boekenbon. Wij verwachten
wel dat de boeken die ingeleverd worden heel en schoon zijn. Verder zorgen wij ervoor dat
alle ingeleverde boeken worden verzameld en op leeftijd worden gelegd. Tijdens de markt
kun je zelf 1 of 2 ‘nieuwe’ boeken uitzoeken met zo’n boekenbon.
Op de onderbouw worden de prentenboeken, leren lezen boeken en A-boeken uitgestald.
Op de bovenbouw vind je de B-boeken en informatieboeken.
Je bent uiteraard welkom op beide locaties!
Inleveren
- Vanaf maandag 20 januari kun je de hele week boeken inleveren bij jouw juf of meester.
- Elke leerling mag maximaal 4 boeken inleveren. Dit mogen prentenboeken zijn, leren lezen
boeken, informatieboeken of kinderboeken.
Boekenbonnen
Elke leerling krijgt 1 of 2 boekenbonnen (afhankelijk van het aantal ingeleverde boeken) om
daarmee een ander boek uit te zoeken op de Kinderboekenmarkt.
Bij 1 of 2 boeken krijg je 1 boekenbon.
Bij 3 of 4 boeken krijg je 2 boekenbonnen.
Op deze manier houden we meer keus over voor iedereen.
Boeken die overblijven worden uitgezocht en eventueel bewaard voor de schoolbieb.
DE BOEKENMARKT:
Datum: Woensdag 29 Januari 2020
Locatie: in de centrale hal op beide locaties
Tijden bovenbouwlocatie: van 12.05 uur tot 13.00 uur
Tijden onderbouwlocatie: van 12.15 uur tot 13.00 uur
We hopen op een succesvolle boekenmarkt met keuze
voor iedereen.
Met vriendelijke groeten,

De medewerkers van de Mediatheek

