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Leesweken!

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Dit is een korte nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van de
kinderen van unit 4 t/m 8 met informatie over de leesweken en
biebboeken. Van 9 februari t/m 10 april zijn de Leesweken van de
Kinderjury. Tijdens deze landelijke campagne is het de bedoeling
dat kinderen van groep 4 t/m groep 8 zoveel mogelijk boeken
lezen die in het jaar 2021 verschenen zijn.
1

Tijdens de Kinderjury Stemweek (van 11 t/m 17 april 2022) kunnen alle kinderen stemmen op
hun favoriete boek uit 2021. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjury-prijs. De
uitreiking hiervan vindt plaats op 25 mei 2022.
De Koperwiek doet mee aan dit landelijke leesbevorderingsproject. Want op De Koperwiek
vinden we het belangrijk dat kinderen veel lezen, kritisch lezen en vooral ook plezier hebben in
wat ze lezen. Kinderen kunnen natuurlijk ook thuis of in de stadsbibliotheek alvast lekker lezen
in de boeken uit 2021! Meer informatie is te vinden op www.kinderjury.nl. Wij wensen alle
kinderen veel leesplezier!

Afspraken met betrekking tot biebboeken
Verder willen wij u graag ook op de hoogte brengen van een aanpassing in de afspraken
rondom de bibliotheek op school. De Koperwiek heeft, zoals u ongetwijfeld weet, een
zogenaamde schoolbibliotheek. Dat is een school-interne bieb die gerund wordt in
samenwerking met de bibliotheek van Venlo. Leerlingen krijgen, zodra ze bij ons op school
komen, een schoolbiebpas en lenen hiermee boeken. Deze boeken zijn bedoeld voor de
leesmomenten in de klas en gaan eventueel mee naar huis (bijvoorbeeld bij quarantaine of in
groep 8, net als de andere schoolspullen, gewoon dagelijks). Leerkrachten kunnen in het
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schoolbiebsysteem zien wie welke boeken geleend heeft en wanneer boeken weer ingeleverd
dienen te worden.
Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat boeken niet ingeleverd worden, kwijtraken
of dermate kapot zijn, dat we ze uit de collectie moeten halen. Omdat we onze biebcollectie
natuurlijk graag op peil willen houden, zodat kinderen iets te kiezen hebben, moeten deze
boeken dan opnieuw aangeschaft worden. U begrijpt dat die boeken niet goedkoop zijn…
We zien ons daarom genoodzaakt om voor deze heraanschaf een vergoeding te vragen als het
kwijt- of kapot raken een gevolg van onzorgvuldig gedrag is.

Dat doen we in eerste plaats vanwege de kosten maar daarnaast ook omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor hun spullen. Zo gaan we ook
om met andere zaken die kinderen van de school ontvangen (zoals etuis, oortjes, etc). De
vergoeding voor een boek dat vervangen moet worden is €12,50. Mocht het biebpasje ook
kwijtraken, dan vraagt de bibliotheek € 4,00 voor de aanvraag van een nieuw pasje. Reden te
meer dus om zuinig te zijn op de biebspullen! Mocht een heraanschaf voor uw kind ooit aan de
orde zijn, dan neemt de leerkracht hierover uiteraard altijd contact met u op.
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Schoolbieb in het nieuwe gebouw
Omdat we graag willen eindigen met leuk nieuws, willen we u nog even laten weten dat ons
nieuwe gebouw aan de Broekhofstraat een fantastisch mooi, aantrekkelijk leesplein
(bibliotheek) krijgt. Op de bovenverdieping komt straks een grote, gezellige leesomgeving voor
unit 4 t/m 8 waar je niet alleen boeken kunt lenen maar ook samen met andere kinderen kunt
werken aan een taal-leesproject of in één van de heerlijke zitjes lekker kunt wegdromen bij een
spannend of leuk verhaal. Een vooruitzicht om naar uit te zien dus!

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team de Koperwiek
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