
                                                                 
ONZE BOEKENMARKT 
Dit jaar te vinden in Bruna Toolenburg! 
 
De Kinderboekenweek komt er aan, met leuke activiteiten op school en natuurlijk onze 
boekenmarkt! Dit jaar is het helaas niet mogelijk om deze in de school te houden, maar we kunnen  
u, in samenwerking met  Bruna Toolenburg, toch een boekenmarkt van De Vredeburg aanbieden. 
 
U kunt onze boekenmarkt vinden in Bruna Toolenburg tijdens de Kinderboekenweek van woensdag 
30 september t/m zondag 11 oktober. Voor onze boekenmarkt is ook een magazine gemaakt. In dit  
magazine vindt u  informatie over de boekenmarkt, de activiteiten op school en suggesties voor de 
leuke boeken van dit moment. Het magazine zal deze week op donderdag of vrijdag aan uw kind 
meegegeven worden. Een digitale versie vindt u bij de volgende Flits. 
 
Waarom deze samenwerking met Bruna Toolenburg? 
Ten eerste omdat lezen ontzettend leuk en belangrijk is, maar vooral ook omdat deze actie onze 
Mediatheek steunt. Voor elk verkocht boek krijgt de Mediatheek namelijk een percentage van de 
verkoopprijs, waar weer nieuwe boeken van kunnen worden aangeschaft. Zo blijft de Mediatheek 
up-to-date en kunnen de kinderen ook op school prachtige boeken blijven lezen. 
 
Hoe steunt u onze Mediatheek? 
- Koop bij Bruna Toolenburg een kinderboek tijdens de Kinderboekenweek. 
- Geef bij de kassa aan dat de aanschaf ten behoeve is van De Vredeburg. 
Bruna bewaart deze bonnen en op deze manier hopen wij een mooi bedrag voor de Mediatheek bij 
elkaar te sparen. 
 
Liever online bestellen? Dat kan via Bruna.nl, maar alleen wanneer u het boek laat bezorgen in de 
winkel en niet bij u thuis. Ook deze aankoop doet dan mee met het sparen voor de Mediatheek. 
 
Spoort u ook vooral vrienden, familie en buurtgenoten aan om kinderboeken te kopen en de bon 
achter te laten voor De Vredeburg?  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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