
 

 

Uitnodiging Boekenmarkt 

Woensdag 9 oktober 13.00 uur – 13.45 uur 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Van 2 tot en met 13 oktober is de langste week het jaar: de Kinderboekenweek. 

Op school laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. Op woensdag 9 oktober 
organiseren wij een boekenmarkt. Kinderen kunnen zo voor een klein bedrag een 
‘nieuw’ boek kopen. Het ene kind zal daarbij op zoek gaan naar ‘iets’ van een geliefd 
schrijver, een ander zal gaan voor het ‘grootste’ boek, een met de meeste plaatjes of 
die ‘ene met de gouden voorkant’. Waar uw kind mee thuis komt, is dus een 

verrassing ☺.  

Om de boekenmarkt te laten slagen, hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u thuis 
eens na te gaan of er boeken zijn die uw kind mag verkopen. Boeken die ze zelf niet 
meer lezen, maar nog wel leuk zijn voor andere kinderen op school (geen 
peuterboekjes). Prentenboeken, voorleesboeken, stripboeken, informatieboeken, 
moppenboeken… als ze maar heel zijn en nog goed voor een volgende ronde! De 
kinderen mogen deze boeken dus zelf te koop aanbieden tijdens de markt.  
 

Vindt uw kind het leuk om mee te doen? Dan vragen wij u: 

- Het boek/de boeken vooraf, thuis, zichtbaar te prijzen en (uiterlijk) woensdag 
9 oktober mee te nemen naar school;  

- Prijs niet lager dan €0,50 en niet hoger dan een €1,50; 
- Indien gewenst: geld om een boek te kunnen kopen mee te geven (om het 

overzichtelijk te houden ook alleen muntjes van €0,50 of €1,00). 

Voor de goede orde: kinderen zijn niet verplicht om te kopen of te verkopen. Houdt 
het klein. Kinderen hoeven niet met een complete boekenkast terug naar huis. 
Kinderen die boeken gaan verkopen, mogen een klein kleedje meenemen om hun 
verkoop op uit te stallen. Het verdiende bedrag mag mee naar huis of er kan 
natuurlijk een ander leuk boek voor terug gekocht worden. 

De kinderen regelen het zelf, maar u bent van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen!  

Vriendelijke groet, werkgroep Kinderboekenweek 

 


