
 

Inzameling oude boeken voor Suriname 

Beste ouders,graag uw aandacht voor het volgende 

initiatief. Enige weken geleden kregen wij bezoek van 

mevrouw Marnie Stiphout en zij had aan ons, via de 

volgende brief,  het volgende verzoek. 

 

“Ik ben opgegroeid in Suriname en woonde in de hoofdstad 

Paramaribo. Met veel plezier heb ik toen gebruik gemaakt 

van de Bibliotheekbus aldaar. 

Een Bibliotheek is meer dan noodzakelijk, omdat het gaat 

om lezen en mediawijsheid en dan geldt, dat vroeg beginnen 

op het niveau van het kind effectiever is. 

Daar wil ik mij graag voor inzetten. 

Buiten Paramaribo zij er weinig tot geen Bibliotheken 

gevestigd.  

In een kindvriendelijke wijk in Tout li Faut wil ik daarom 

een bibliotheek faciliteren, maar daarvoor heb ik uw hulp 

nodig. 

Heeft u oude boeken die door u of uw kinderen niet meer 

gelezen worden, dan wil ik die graag van u hebben en 

versturen naar Suriname. 

Een greep uit wat kan worden ingeleverd: allerhande 

kinderboeken, strips (Suske en Wiske , Jerommeke en andere 

striphelden), boeken voor volwassenen ( romans, thrillers), 

reisboeken, kookboeken, boeken over gezondheid, bewegen, 

psychologie, luisterboeken met cd’s enz. enz. 

met vriendelijke groet, 

Marnie Stiphout 

e-mail: m.stiphout@kpnmail.nl 

tel. nr: 0618396397 

Wij vinden dit een mooi initiatief en helpen mevrouw 

Stiphout dan ook graag. Voor de inzameling staan er, 

zowel op Noord als op Midden, vanaf volgende week  

tijdens de Kinderboekenweek  dozen klaar waarin u uw 

boeken kunt deponeren.  Mevrouw Stiphout zal  de boeken 

dan komen ophalen en versturen. Mogelijk kunnen we 

later in het schooljaar de actie nog eens herhalen.  

Belangrijke data 
   1 okt.    Start Kinderboekenweek  
                  Koffieochtend Noord  8.45 uur 
   8 okt.    Koffieochtend Midden  8.45 uur 
10 okt.    Voorleeswedstrijd: finale op Noord     
10 okt.     herfstvakantie   ( 2 weken  )                                       
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Ouderbijdrage Samenspel 
 
Over een kleine 2 maanden komt Sinterklaas al weer in 
ons land aan. Dit betekent dat de Ouderraad en 
teamleden van het Samenspel weer druk bezig is met 
uitzoeken van de presentjes voor de kinderen.  
Hiervoor is uw ouderbijdrage weer hard nodig. Ook dit 
jaar wordt weer alleen voor die kinderen van wie de 
ouderbijdrage is betaald een cadeautje gekocht. De 
bedragen voor dit jaar zijn hetzelfde gebleven als vorig 
jaar. 
Kent u het rekeningnummer en de bedragen nog? 

1e kind  € 27,50 

2e kind  € 20,- 

3e kind  € 15,- 

op rekeningnummer  IBAN:  NL09INGB0005435156  

t.n.v  Ouderraad Samenspel onder vermelding van voor- 

en achternaam van uw kind(eren) en het/ de  

groepsnummer(s) (1/2 a, 1/2 b,  3,4,5,6,7 of 8 en dan de 

toevoeging locatie Midden 

Voor de ouders van Noord graag vermelding van voor- 

en achternaam van uw kind(eren) groep 1/2 a, 1/2 b, 3 , 

4/5 5/6, 7 of 8 en de toevoeging locatie Noord 

 

                  
 

Voorleeswedstrijd groepen 5 t/m 8 tijdens 
Kinderboekenweek:  Finale naar 10 okt. 
 
De komende weken zijn de kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 weer uitgenodigd om deel te nemen aan de 
voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek die op 
1 oktober begint. U heeft daar thuis misschien al over 
gehoord. In de klas worden eerst voorrondes gehouden 
en de winnaars daarvan mogen op vrijdag 10 oktober 
hun voorleestalent nog eens laten horen tijdens de finale 
van de Voorleeswedstrijd, die dit jaar op Noord zal 
worden gehouden. We hopen dat het weer een 
spannende finale wordt  en dat onze winnaar of 
winnares mee wil doen aan de voorronde voor het 
Almeerse kampioenschap. 

 

Fijn weekend iedereen! 
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