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Kinderboekenweek-krant 
Wat heeft OBS De Berenburcht gedaan tijdens de Kinderboekenweek? Veel leesplezier!  

Beste ouders/verzorgers, 

Voor deze uitgave van de nieuwsbrief 

hebben we i.v.m. de Kinderboekenweek 

voor een Nieuwskrant gekozen en deze 

staat vooral in het teken van de 

Kinderboekenweek. Een mooi thema dit 

jaar met  ‘terug in de tijd’, zo ontdek je al 

lezend en werkend hoe geschiedenis weer 

tot leven komt. Zeker als ter introductie 

van het thema alle leerkrachten zich mooi 

passend verkleed als hun ‘oude’ personage 

voorstellen. Het belang van en plezier in 

lezen hebben we al eerder benadrukt en 

maakt dan ook vast onderdeel uit van ons 

dagritme. En natuurlijk is er rond het 

thema nog veel meer gedaan. Van 

knutselen rond ridders en jonkvrouwen tot 

het voorleesverhaal van onze 

burgemeester, een variatie aan 

activiteiten kwam aan bod. 

Ik wens u dan ook veel leesplezier met 

deze ‘KBW-nieuwskrant’ en ook alvast een 

fijne herfstvakantie. 

Vr.groet en tot ziens, 

Jos Dieleman.     

 

 

  

 

 

Spectaculaire opening! 

Op woensdagochtend zijn we de 

Kinderboekenweek gezamenlijk op 

spectaculaire manier begonnen. Er liepen 

geen juffen meer op school, maar 

historische figuren. Het thema van de 

Kinderboekenweek is immers ‘En toen’. 

Van lakei tot Robin Hood, van prinses tot 

dorpsomroeper. De kinderen keken hun 

ogen uit. Eenmaal in de speelzaal begon 

de dorpsomroeper na het schudden van 

de bel en de roep “Aandacht.. Aandacht!” 

met een mooi gedicht. Waarna de 

historische figuren één voor één 

langzaam tot leven kwamen. Daarna 

gingen alle kinderen weer terug naar hun 

eigen groep waar de juffen de opening 

hebben voortgezet.  
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Aandacht.. Aandacht!  

  
Tik tak ,tik tak tijdmachien 

Laat ons het verleden zien 

In een boek, op bezoek  

Heb je ook die stoere jager (juf Evelien)  gezien? 

Tik tak, tik tak tijdmachien 

Eén minuut of een eeuw of tien? 

Lezend gaan we vliegensvlug 

Naar de Riddertijd terug. (juf Angela, juf Lilian, juf Tessa) 

Tik tak, tik tak tijdmachien 

Laat ons het verleden zien 

In een boek, op bezoek  

Ik heb net Wilhelmina met haar piloot gezien! (juf Marieke, juf Danielle) 

Tik tak, tik tak tijdmachien 

Eén minuut of een eeuw of tien? 

Lezend gaan we vliegensvlug 

Naar de 20 ste eeuw terug (juf Joyce, juf Christianne, juf Yolande) 

Tik tak tikke tak tijdmachien 

Laat ons het verleden zien 

In een boek, op bezoek  

Bij de strenge schooljuf misschien? (juf Alex) 

Tik tak, tik tak tijdmachien 

Eén minuut of een eeuw of tien? 

Lezend gaan we vliegensvlug 

In de verleden tijd terug. 
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Groep 1 en 2 

De kinderen in groep 1 en 2 zijn al ruim 7 

weken druk in de weer met het thema ‘En 

toen?’. In de eerste weken stond de tijd 

van de dinosaurussen centraal. In de 

laatste weken hebben we veel geleerd over 

‘ridders’. 

We zijn het thema dinosaurussen gestart 

met het prentenboek “Het ongelooflijke 

maar waargebeurde verhaal over de 

dino’s”. Ook vonden de kinderen een groot 

ei in de klas. Van wie was dat ei? 

 

 

 

 

De kinderen hebben van papier-maché een 

groot dino-ei gemaakt. Een week later 

kwamen de dino-eieren uit. Onze eigen  

t-rex bewaakte de dino-baby’s met zijn 

leven. Dat was goed ook want er wandelde 

op een ochtend zomaar een triceratops 

door de gang.  

Gelukkig bleven de  

baby-dino’s en  

kinderen van  

groep 1 en 2  

ongedeerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens dit thema hebben we 

verschillende boeken (voor)gelezen over 

dino’s. De kinderen hebben o.a. geleerd 

dat er carnivoren, herbivoren en 

omnivoren zijn geweest. Ook hebben we 

lastige dinonamen geleerd zoals 

diplodocus, stegosaurus en ga zo maar 

door. Alle dino’s kwamen voorbij. 

De kinderen van groep 1 en 2 werden 

echte paleontologen en hebben fossielen 

opgegraven van een stegosaurus. Ook 

hebben ze zelf botten gemaakt van 

zoutdeeg. 

 

 

 

 

 

 

We gingen wat verder in de tijd en 

kwamen uit bij thema ridders. De 

kleuters hebben aan de hand van mooie 

prentenboeken en informatieboeken 

geleerd over ridders, jonkvrouwen, 

prinsessen en kastelen. Hoe zag een 

ridders er vroeger uit? Wat deed een 

ridder allemaal? 
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Tijdens de Kinderboekenweek kreeg onze 

klas twee boeken cadeau. We hebben 

samen veel lol gehad om het prentenboek 

“De ridder zonder billen”. Vanaf nu ons 

favoriete boek!  

De kinderen hebben op  

allerlei manieren en met 

verschillende materialen  

prachtige kastelen gemaakt. 

Boekdaten met lievelingsboeken en een 

bezoekje aan de bibliotheek mochten 

deze Kinderboekenweek ook niet 

ontbreken. 

 

Donderdagmiddag 15 oktober, op ons 

afsluitende ridderfeestje, worden onze 

kleuters omgetoverd tot ware ridders. 

Zelfgemaakte helmen, zwaarden, schilden 

en stokpaarden maken het helemaal af. 
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Groep 3 

 

Vedad: En toen.. vloog de 

dop van het strijkijzer 

naar een ander land 
 

Orwa: En toen.. was er 

een monster. 
 

Jason: En toen.. ging de motor 

vanzelf rijden.  
 

Caleb: En toen.. kwam de 

brandweerauto.  
 

Dyano: En toen.. had ik een 

zusje.  
 

Devon: En toen.. was ik op de 

maan.  
 

Julian: En toen.. gleed ik van de 

regenboog.  
Valkirya: En toen.. liep er een 

eenhoorn over de regenboog.   

Iqaan: En toen.. was er 

een regenboog.  
 

Owen: En toen..  

Waren er dinosaurussen.   
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Taim: En toen.. ging het regenen.   
 

Moaaz: En toen.. was ik in het 

zand aan het vechten met 

zwaarden.    

Zohaib: En toen.. was er een 

regenboog.  

Ibrahim: En toen.. was ik een 

ridder.  
Joey: En toen.. was ik een 

ridder.  
Ensar: En toen.. ging ik in een 

huis wonen met een garage en 

schijnt elke dag de zon!  

Joep: En toen.. waren er ridders 

en dinosaurussen.   

Groep 4 

Er was eens een ridder.. (juf Alex) 

Hij kuste een prinses (Lennox). En toen gingen ze weg op een paard (Jonathan). 

De prinses woonde in een mooi kasteel (Aayat). Op een mooie dag gingen ze trouwen (Dynand). 

Ze gingen trouwen in een kerk (Jenson). Toen kwam er opeens een draak (Rafaël).  

Van schrik poepte de ridder in zijn broek (Ray). De draak spuwde vuur naar de ridder (Sigi). 

De ridder ging vechten tegen de draak (Maya). Toen won de ridder van de draak (Janice).  

Daarna konden ze eindelijk verder met trouwen. Een paar maanden later werd er een baby 

geboren. Het was een lieve jongen (Moataz). De ridder liep met de baby in de armen naar 

buiten (Mohammed). Toen kwam er opeens weer een nieuwe draak (Medin). 

De baby schrikt (Yasmin). De draak aait de baby (Elhadj). Een paar jaren later werd de baby 

een ridder (Jaimy). De ridder en draak leefden nog lang en gelukkig (Livia). 

 



obsdeberenburcht@escaldascholen.nl             www.obsdeberenburcht.nl        oktober 2020 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 4 hebben we het gehad over 

de dinosaurussen en over ridders en 

kastelen. Samen hebben we een 

prachtige muur gemaakt achter in de 

klas. Hierop zijn onze schilden en 

tekeningen te zien.  

Ook hebben we genoten van 

verschillende boeken. Het meest 

interessante boek vonden wij:  

‘Van rare ridders tot vechtende 

Vikingen.’   

Groep 5 was net een paar weken ervoor 

begonnen met hun eerste geschiedenis. Zij 

hadden uitgelegd gekregen wat 

geschiedenis is en dat dat over vroeger 

ging. Wij gaan in groep 5 helemaal terug 

naar de pre- historie en komen dan in de 

jaren dat je geschiedenis krijgt op de 

basisschool terug richting 2020. Om het 

inzichtelijk te maken, hebben we ook een 

tijdlijn opgehangen in de klas. Omdat het 

begrip geschiedenis al moeilijk is voor 

leerlingen uit groep 5 zijn we voornamelijk 

in de pre-historie gebleven tijdens de 

Kinderboekenweek. We hebben het 

hoofdstuk van geschiedenis afgemaakt. De 

kinderen mochten ook een mindmap in 

tweetalen maken over de pre- historie. We 

hebben het uitgebreider behandeld dan 

alleen de stof uit het hoofdstuk. 
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Daarnaast heeft meester Robin ook met de klas onderzocht hoe het vervoer de 

afgelopen tijd veranderd is. 

Bij nieuwsbegrip ging er al een les over de Kinderboekenweek en waarom dat 

jaarlijks terugkomt. Ook was er een les bij nieuwsbegrip over de dinosaurus wat 

weer helemaal bij ons thema paste. De kinderen hebben dan ook geleerd om een 

dinosaurus te tekenen. 

Afgelopen vrijdag kregen ze online les van een echte stiptekenaar en ook die 

tekenaar paste zich helemaal aan ons thema aan en ging de kinderen leren hoe ze 

een vuurtje, een holbewoner en nog eens een dinosaurus makkelijk kunnen 

tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij handvaardigheid zijn de kinderen met kosteloos materiaal bezig geweest om 

een teletijdmachine te bouwen. Dat ze in groepjes zelf mochten kiezen met welk 

materiaal en hoe de machine eruit moest komen te zien, vonden ze geweldig. Er 

staan dan ook nu hele mooie tijdmachines in de klas. 

Daarnaast was ook het huiswerk aangepast en de verhalen waren leuk om te 

lezen, ouders bedankt daarvoor! Ook is er extra voorgelezen in de klas. 

Kortom groep 5 heeft hard en leuk gewerkt tijdens deze Kinderboekenweek. 
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Groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we met de collega`s op historische 

wijze de Kinderboekenweek openden zijn 

we in de groep aan de slag gegaan met het 

onderwerp: En Toen... 

We presenteerden het boek wat we 

mochten kopen: Zoekboek Het kasteel, in 

dit boek kunnen de leerlingen met een 

vergrootglas op zoek gaan naar van alles en 

nog wat. De zoekboeken zijn in groep 6 

echt een succes! 

Op 1 oktober brachten we een bezoek aan 

de bibliotheek, na een inleidend praatje 

gingen de leerlingen aan de slag met leuke 

vragen waarvan ze de antwoorden in 

boeken konden opzoeken. 

Hoog bezoek ontvingen we op 8 oktober, 

burgemeester Marga Vermue kwam 

voorlezen. Na het voorlezen mochten de 

leerlingen haar van alles vragen én ze 

mochten, als ze wilden, allemaal even haar 

ambtsketen om. Veel burgemeesters in spé 

gezien! 

Op de vrijdagmiddagen hebben we 

geknutseld aan onze tijdmachines, wat 

hebben kinderen toch een fantasie! 

Het fijnste is dat kinderen graag lezen, ze 

kunnen u goed vertellen wat daar 

belangrijk aan is na een nieuwsbegriples 

over dit onderwerp. Want wie leest leeft 

1000 levens! 
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Groep 7 en 8 

Ook in de groepen 7 en 8 is er volop gewerkt rondom het thema van de 

Kinderboekenweek ‘en toen’. Een thema wat bij heel veel kinderen goed in de 

smaak viel. Na de opening zijn we gestart met het schrijven van een 

fantasieverhaal geïnspireerd op de ontsnapping van Hugo de Groot in de 

boekenkist. Stel je voor dat je zelf in de tijd van de Gouden Eeuw ergens 

gevangen zit, hoe probeer jij dan te ontsnappen? Wat een leuke verhalen kwamen 

er voorbij! Bij een Kinderboekenweek horen natuurlijk boeken en ook onze klas 

heeft 2 prachtige boeken gekregen. Na de introductie van de nieuwe boeken en 

een stukje voorlezen door de juf, waren de kinderen meteen enthousiast en 

wilden ze de boeken ook zelf graag lezen. 

We hebben ook geknutseld rondom het thema. Zo hebben we een hele leuke 

stamboom gemaakt. Wat is een stamboom, wie staan daar op? Wat zijn de 

resultaten leuk en divers. Portretten zijn getekend, ingekleurd of er is gebruik 

gemaakt van echte fotootjes, geweldig! 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek kiezen we altijd de voorleeskampioen van de 

Berenburcht. Deze voorleeskampioen mag volgend jaar onze school 

vertegenwoordigen bij de regionale voorronde. We hadden niet alleen veel 

voorlezers dit schooljaar, ze waren ook allemaal heel erg goed waardoor de 

punten van de verschillende jury’s dicht bij elkaar lagen. Maar we hebben een 

winnaar: Valmir! Hij las super leuk voor uit het boek Meester Kikker en gaat vol 

vertrouwen onze school vertegenwoordigen.  
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De Kinderboekenweek is nu voorbij. De herfstvakantie staat voor de deur. 

Namens het team van De Berenburcht wensen we u een hele fijne vakantie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

19 okt- 23 okt: herfstvakantie 

3 nov: nationaal schoolontbijt 

19 nov: nieuwsbrief 

 


