
Vrije Basisschool  ‘Broederschool ‘   
Schabartstraat  10       3600 Genk 

   info @ broederschool  -  genk . be 
      : (089) 35 24 81 - (089) 35 28 81 - : (089) 51 42 52  

 

Beste ouders, grootouders, …                                                             Gezinsoudsten 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de voorleesweek zet 

ook onze school graag het belang én het plezier van voorlezen extra in de kijker.  

 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat 

in het teken van 'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje 

na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de 

schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap 

in het kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel?  

Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om! 

 

Tijdens de voorleesweek willen we voorlezen nog leuker maken en daar hebben we 

jullie hulp bij nodig! 

Heb jij (of oma, opa, tante, ….) tijd om een momentje te komen voorlezen tijdens de 

voorleesweek? Dan horen we dat graag. Je kan inschrijven met onderstaand briefje. 

Juf Petra neemt dan contact met je op om verdere afspraken te maken. 

 

Juf Petra 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik, ……………………………………………………. mama, papa, opa, … van …………………………….. (naam 

kind) van klas …………… wil graag komen voorlezen tijdens de voorleesweek.  

Volgende momenten zijn mogelijk voor mij : 

Maandag  voormiddag O namiddag 0 

Dinsdag  voormiddag O namiddag 0 

Woensdag voormiddag O  

Donderdag voormiddag O namiddag 0 

Vrijdag voormiddag O namiddag 0 

 

Het liefst zou ik voorlezen in klas:  

Pierewietjes O Regenboogjes O  

1A O  1B O  2A O  2B O   3A O  3B O 

4A O  4B O  5A O  5B O  6A O  6B O  

 

Je kan me bereiken op het telefoonnummer: __________________________ 

AFGEVEN TEN LAATSTE OP DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 
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