
 
 

RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan 3, 3223 MA Hellevoetsluis, t 0181-313985, e hbsrkl@hendrik-boogaard.nl, www.hbskrl.nl 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 4 week 40, 5 oktober 2018 

 

 

9 en 11 oktober 
17 oktober 

22 t/m 26 oktober 
 

 

Schoolfotograaf 
Kinderboekenmarkt 

Herfstvakantie 

 
 

Beste ouders, 
Inmiddels is de Kinderboekenweek weer gestart. Waarschijnlijk heeft u alle handen van de kinderen al in de hal zien 
hangen. Woensdag 17 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenmarkt. U mag natuurlijk gerust vrienden en bekenden 

meenemen naar deze markt. Voor ons als school is het leuk dat wij zelf voor 10% van de opbrengst van de markt 
boeken voor de kinderen mogen uitzoeken.  

Woensdag hebben wij een studiedag gehad over de 7 eigenschappen van Covey. Door de eigenschappen toe te passen 
kunnen dingen effectiever worden en bereiken wij meer eigenaarschap. Vandaag hebben wij de eerste drie principes 

besproken: 

• Wees proactief 
• Begin met het eind in gedachten 
• Belangrijke zaken eerst 

Op onze volgende studiedag gaan wij verder met de laatste vier principes 

• Denk win-win 
• Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
• Creëer synergie 
• Houd de zaag scherp 

  
 

Marca en Conny 
 

 
Parkeren 

Nu het weer minder wordt zien wij dat meer ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Wilt u wel parkeren 
in de daarvoor bestemde vakken rondom de school, zodat het voor de kinderen en ouders die op de fiets en lopend 

aankomen, veilig is om over te steken. Daarnaast willen de buurtbewoners ook graag kunnen vertrekken en aankomen 
met hun auto. 

 
 
 

Kinderboekenweek (Herhaling) 
Als afsluiter van de Kinderboekenweek 2018 is er op woensdag 17 oktober de boekenmarkt!  

Hier kunnen de kinderen van hun boekspaargeld een mooi boek uitzoeken. Het is ook mogelijk zonder boekenbon een 
boek uit te zoeken.  

Hieronder het schema voor de boekenmarkt.  
Op het tijdstip dat uw kind aan de beurt is, mag u uw kind uit de groep halen om samen een boek te gaan uitzoeken. 

Wilt u zich, i.v.m. de drukte, aan de tijden houden? Er is ook de mogelijkheid om voor schooltijd en na schooltijd de 
boekenmarkt te bezoeken.  

 8.00-8.20 uur: open voor iedereen  
 8.40-9.00 uur: groep 4/5b en groep 7/8b  
 9.10-9.30 uur: groep 1-2 b en groep 6b  

 9.40-10.00 uur: groep 1-2c en groep 8a 
10.10-10.20 uur: groep 3a en groep 5a  
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10.30-10.50 uur: groep 1-2a en groep 6a  

11.00-11.20: groep 4a en 7a  
12.00-12.30: open voor iedereen  

De boekspaarbonnen worden door de groepsleerkracht uitgedeeld. 
Vanaf de start van de Kinderboekenweek kunnen de kinderen in de klas weer voor 1 euro een lot of meerdere loten 

kopen. Op 17 oktober zal er in de groepen een winnend lot worden getrokken. De winnaar wordt door iemand van de 
ouderraad in de klas opgehaald en mag hij/zij op de boekenmarkt zijn/haar cadeau uitzoeken. 

  
 
 

Fotograaf 
Op dinsdag 9 oktober en donderdag 11 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Uw kind kan op beide dagen 

gefotografeerd worden. Ook mogen broertjes en zusjes die al op school zitten samen op de foto. Voor vragen kunt u 
terecht bij juf Carla, groep 1-2b.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


