Beste ouders,
Eindelijk is het zover: we kunnen ons eigen KinderZwerfboekStation openen! U heeft massaal
gehoor gegeven aan onze oproep om boeken: we kunnen starten met wel zo’n 200 boeken, verdeeld
over 3 kasten, namelijk één bij de kleuters, één in de gang bij groep 3/4 en één bij de hoofdingang.
De boeken zijn ook zo ingedeeld: kleuterboeken, onderbouw en bovenbouwboeken.
De kinderen mogen straks de boeken meenemen om te lezen. Daarna mogen ze kiezen: ze kunnen
de boeken op school terugzetten in de kast, het mag ook in een ander zwerfstation. Ze kunnen daar
dan ook weer boeken meenemen en terugzetten in onze kast. Om een idee te geven waar er hier in
de buurt de andere zwerfstations zijn:
Ooltgensplaat 1. OBS de Regenboog
Den Bommel

1. De Hoezemoos
2. CBS ’t Kompas’
3. Voorstraat 36 aan de straat
4. Het Bommelse Gors, Kade 6
5. Camping ‘de Lage Werf’

kleuterkast

Nieuwe Tonge: 1. De Spar
Middelharnis: 1. De Ekoshop
2. Albert Hein
3. Sportcomplex “de Staver”

groep 3, 4, 5

Dirksland:

1. Sportcomplex De Gooye
2. Van Weel Bethesda ziekenhuis

Stellendam:

1. Huisartsen praktijk
2. Zwembad ’t Zuiderdiep
3. CNS Zomerland

Goedereede:

1. Hoofddijk 2

Ouddorp:

1. Landal ‘Ouddorp Duin’

groep 6, 7, 8

In totaal zijn er meer dan 1700 stations in Nederland, herkenbaar aan de poster. U vindt ze in
restaurants, zwembaden, sportclubs, winkels of gewoon bij
iemand in de tuin.
Meestal hebben de
boeken binnenin een sticker met een zwerfcode. Als uw
kind het leuk vindt, kan hij het de code op de site
kinderzwerfboek.nl aanmelden. Dan kan bijvoorbeeld een
ander kind dat het boek gelezen heeft, of het kind waarvan
het boek is geweest, zien welke reis het boek heeft
gemaakt. Dat is leuk, maar het hoeft niet. De kinderen
mogen ook alleen lezen, en weer op een station brengen
zonder dat er iets geregistreerd wordt. Het maakt ook niet uit hoe lang kinderen het boek thuis
hebben.
Heeft u nog vragen, kijk eens op www.kinderzwerfboek.nl of neem dan contact op met juf Lian, zij is
“de stationschef”. Ook als u thuis nog boeken tegenkomt die geschikt zijn voor onze zwerfkast
houden we ons van harte aanbevolen.
Met vriendelijke groeten, het Hoeksteenteam.

