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Carnaval op school
Voorjaarsvakantie

Grote Voorleeswedstrijd
Donderdag 6 februari was de Grote Voorleeswedstrijd op Zonnesteen. Het was een ontzettend spannende dag!
Meneer Jan opende de wedstrijd met het voorlezen van een spannend
verhaal en daarna was het de beurt aan de leerlingen.
Uiteraard hebben alle kinderen ontzettend hun best gedaan en een
fantastische prestatie neergezet, maar….. er kan er maar 1 per bouw
de beste zijn!
Voor de bovenbouw is dat Emin van het Regenwoud geworden en voor
de onder en middenbouw was dit Naomi van het Toverbos!
Wij willen beide kinderen namens alle leerlingen en collega’s van Zonnesteen van harte feliciteren!

Carnaval op Zonnesteen
Vrijdag 21 februari is het weer zover!
Dan barst het carnavalsfeest op ‘Zonnekaai’ los.
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.
Wilt u een beetje rekening houden met de kledingkeuze van uw kind? Sommige teksten of afbeeldingen op shirts e.d. kunnen we niet accepteren.
Verder willen we geen wapens, bivakmutsen, confetti, partypoppers en spuitbussen zien. Maskers
die bij een outfit horen mogen natuurlijk meegenomen worden (zeker om te laten zien aan de jury),
maar tijdens het feesten gaan die af.
Voor de mooist verklede zonnekaaitjes zijn er fraaie carnavalsemblemen te winnen.
De kinderen hoeven die dag geen eten of drinken mee naar school te nemen. Zij krijgen van school
een consumptiekaart met daarop volop eten, drinken en lekkers.
We gaan er een gezellig feest van maken!

Loet de Beer (Bibliotheek LocHal)
Kinderboekschrijfster Nicole Bos-Zeegers leest voor uit haar boek Loet de Beer.
Kom gezellig naar de voorleesmiddag en luister hoe Loet de beer spannende avonturen beleeft samen met zijn vriendjes.
Speciaal voor de kinderen leest kinderboekschrijfster Nicole Bos Zeegers voor uit haar boek Loet
de Beer. Ze heeft het boek geschreven voor kinderen die snel afgeleid zijn tijdens het voorlezen
en de concentratie niet bij het verhaal kunnen houden.
Praktische informatie:
Nicole leest twee keer voor deze middag, om 13.00 - 13.30 uur en om 14.00 - 14.30 uur, tijdens de
Dyslexietour, op de jeugdafdeling ( kosten gratis )
Na de voorleesrondes is er ook de mogelijkheid om een gesigneerd boek te kopen.

Tryout cultuur
Deze week is het weer zover. Alle basisscholen in Tilburg ontvangen de Try Out Cultuur boekjes
van de gemeente Tilburg met als doel om op laagdrempelige wijze cultuur onder de schoolgaande
jeugd (groep 1 t/m 8) te stimuleren. De kinderen krijgen deze boekjes vandaag mee naar huis.
Ook kunt u het boekje digitaal zien via deze link: Tryout en Cultuur
Vanaf woensdag 14 februari 16.00 uur kunnen de kinderen zich digitaal inschrijven op de website:
www.tryouttilburg.nl
We hopen dat ook dit jaar heel veel kinderen hun weg weten te vinden naar een leuke, uitdagende,
en culturele activiteit, want wat is er mooier dan kinderen op deze leeftijd uit te dagen, te inspireren en te enthousiasmeren voor iets wat in hun leven heel betekenisvol kan zijn.

