
 

              01-10-2020 

   
Beste ouders/verzorgers,  

 

Het schooljaar is nog maar net begonnen. Toch is er nieuws te vertellen  

want Podium is altijd in beweging… 

 

Welkom 

We zijn blij dat we Kenz en Mette mogen verwelkomen op school. Een mooie Podium tijd gewenst! 

 

Website 

Wellicht is het u al opgevallen; we hebben een prachtige,  nieuwe website! www.podiumloenen.nl 

In de komende tijd zal de informatie op de website steeds verder worden aangevuld, zodat er een 

mooie, complete site ontstaat. 

 

Kinderboekenweek: ‘En toen… ridders, jonkvrouwen en kastelen’ 

Tot en met donderdag 15 oktober gaan we met alle groepen terug in de tijd. Het thema dit jaar 

is ‘En toen… ridders, jonkvrouwen en kastelen’.  

Onze boekenvriend Boekie de Beer kwam op school op bezoek. Hij is samen met juf Linda op 

reis geweest met een tijdmachine en zijn ze terechtgekomen in de middeleeuwen. 

Om jullie een indruk te geven hoe deze opening was, hebben wij dit gefilmd.  

Als u op deze link klikt kunt u de opening bekijken: https://youtu.be/ko_3IJ1xj8s  

 

De komende weken gaan alle groepen zich verdiepen in het thema. Op donderdag 15 oktober is onze 

afsluitingsdag. Dan mogen alle kinderen verkleed naar school komen in het thema ‘de middeleeuwen’. 

Denk aan een ridder, jonkvrouw, paard, troubadour, maar ook verkleed als kasteel mag natuurlijk. Met 

elkaar doen we allerlei activiteiten om het thema af te sluiten.  

Na de afsluitingsdag, volgt een afsluitingsavond. En wát voor één!!!  

Met alle groepen en Boekie de Beer maken we in de komende weken een film genaamd:  

‘Boekie de Beer & zijn reis door de Middeleeuwen’. 

Hierin spelen alle kinderen een rol. Deze film vertonen wij op ludieke wijze! U bent van harte welkom 

bij de Podiums drive-in bioscoop! Deze pop-up bioscoop bevindt zich bij sportpark de Heul. U wordt 

uitgenodigd om, met uw gezin, in een auto naar het parkeerterrein te komen en te parkeren op een 

plaats die u wordt aangewezen. Vanuit uw auto kunt u de film bekijken die op een groot scherm wordt 

vertoond. Door middel van een koptelefoon, die u van ons krijgt, hoort u het geluid van de film.  

 

Om de drukte te spreiden, draait de film op drie tijdstippen (19:15, 19:45, 20:15). 

We hebben uw gezin op één van deze tijdstippen ingedeeld. Dit schema ontvangt u spoedig, zodat u 

weet op welk tijdstip u bij de drive in bioscoop wordt verwacht met uw gezin.  

 

Kunt u niet komen wilt u dit dan laten weten? Onderling ruilen van tijdstip kan, als u het even 

doorgeeft. De film zal ongeveer 20 minuten duren. 

 

http://www.podiumloenen.nl/
https://youtu.be/ko_3IJ1xj8s


We hopen er zo, op een verantwoorde manier,  een spetterend project van te maken! 

Heeft u vragen? Of heeft u geen auto ter beschikking? 

Neem dan even contact op met juf Linda, Domien Reinders, Daan van Iersel of Frank Tilmans.  

 

De bibliotheek op school 

We vinden het van belang dat kinderen aangemoedigd worden om te lezen. Het maakt een groot 

verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Wie goed leest en verhalende en informatieve 

teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Daarom zijn we een samenwerking 

aangegaan met de bibliotheek. Dit houdt in dat we regelmatig (met de kinderen) naar de bibliotheek 

gaan, waar de kinderen zelf boeken kunnen uitzoeken die hen aanspreken. We verwachten hiermee 

de leesmotivatie van de kinderen te bevorderen. Daarnaast komt er per schooljaar verschillende 

malen vanuit de bibliotheek een leesconsulent om boeken te promoten in alle groepen. 

Afgelopen week heeft dit al plaatsgevonden. Uw zoon/dochter kan u hier dus van alles over vertellen. 

 

Boekwinkeltje op school 2020 (nieuws van boekhandel van Kralingen) 

Ieder jaar komt Boekhandel van Kralingen tijdens de Kinderboekenweek op school. Het is een mooie 

traditie om uw kind dan een boek uit te laten kiezen, want lezen is belangrijk! Helaas is het door het 

Corona virus dit jaar alles anders. Maar de Kinderboekenweek 2020 gaat wel gewoon door, van 30 

september tot 11 oktober. In samenwerking met school verplaatsen wij de activiteiten naar onze 

winkel aan de Herenstraat in Breukelen. Het gaat dit jaar als volgt: 

- U koopt een kinderboek in de winkel. 

- Aan de kassa noemt u op welke school uw kind zit. 

- Wij houden het bedrag bij dat per school is uitgegeven. 

- Voor 10% van dit bedrag mag de school boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek. 

 

Naast onze gewone openingstijden (ma t/m vr van 9 tot 18 uur en zaterdag 9 tot 17 uur) hebben wij 

extra Kinderboekenweek-koopavonden: 

Vrijdag 2 oktober van 18 tot 20 uur 

Woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 oktober van 18 tot 20 uur. 

Met deze extra openingstijden willen we de drukte zoveel mogelijk spreiden. 

Bereid uw bezoek in verband met de doorstroom zoveel mogelijk voor. Als uw kind in de folder of op 

onze website een leuk boek heeft gezien, kunt u ons ook van tevoren bellen of we het boek willen 

klaarleggen. Natuurlijk kunt u ook reserveren via onze website: www.boekhandelvankralingen.nl. 

 

Heel graag tot dan! 

 

Boekhandel van Kralingen, Herenstraat 4 in Breukelen 

Tel. 0346 26 13 57 

www.boekhandelvankralingen.nl 

 

Interactieve voorstelling: Schippers op Straat 
Het leerorkest organiseert op 4 november bij ons op school een prachtige interactieve voorstelling 
Schippers op Straat van de band Mooi Weer Op Straat in samenwerking met de bekende 
liedjesschrijver Jeroen Schipper! 
Voor de leerlingen van groep 6 begint het met een workshop daarna schuiven de groepen 4 en 5 aan 
voor de voorstelling zelf. 
 

Van de ouderraad 
Schoolreis 
Op 15 september zijn de kinderen van het Podium, samen met de leerkrachten en begeleiders op 
schoolreisje geweest. Het schoolreisje werd georganiseerd door de leerkrachten in samenwerking met 
de ouderraad. 
De kinderen van groep 1/2 mochten genieten van de vogels en de speeltuin in Avifauna. De groepen 
3 t/m 8 hebben veel plezier gehad in de Efteling. In beide parken werd de warme dag afgesloten met 
een verkoelend ijsje.  
De bussen leken leeg bij terugkomst, maar gelukkig zaten de kinderen toch in de bus. Hopelijk heeft 

uw kind thuis met een glimlach over de schoolreis verteld. 

 

http://www.boekhandelvankralingen.nl/
http://www.boekhandelvankralingen.nl/


Jarigen 

01 oktober Emilie   groep 3 

03 oktober Mees   groep 8 

08 oktober Mouhammad  groep 3 

20 oktober Lukas   groep 3 

23 oktober Pink   groep 8 

25 oktober Desley   groep 5 

29 oktober Mirte   groep 8 

30 oktober Quinten   groep 3 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Emilie, we hopen dat je 

een gezellige verjaardag hebt gehad. We wensen de andere kinderen alvast een fijne verjaardag toe! 

 
Agenda 
oktober 
dinsdag  06  voorleesfestijn; de kinderen lezen elkaar voor 
donderdag 15  afsluiting kinderboekenweek 
vrijdag  16  groep 1 t/m 4 vrije dag 
maandag 19 t/m 23 herfstvakantie 
woensdag 28  voorstelling kunstmenu voor groep 5-6 

november 
dinsdag  03  studiedag team; alle leerlingen zijn vrij 
woensdag  04   voorstelling Schippers op Straat voor groep 4 t/m 6 
donderdag 05  informatieavond voor de ouders en leerlingen van groep 8 
     (u hoort nog in welke vorm) 
vrijdag  27  groep 1 t/m 4 vrije dag  
 
 

Tot slot 
 

Mede namens het team, 

Petra Eindhoven 


