Prentotheek
Geachte ouders/verzorgers,
Op school bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de prentotheek.
Zo proberen we het zelf lezen, voorlezen en begrijpend lezen te stimuleren bij uw
kind(eren).











De prentotheek is iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 14.30.
De prentotheek is voor alle kinderen van groep 0 t/m 3.
Uw kind mag 1 boekje per keer uitzoeken.
Is het boekje nog niet uit, dan kan het 1 week verlengd worden.
Uw kind krijgt eenmalig een linnen tas met daarop de naam.
Wilt u er voor zorgen dat het boekje in een tas meegenomen wordt, zodat het
netjes blijft?
Als het boekje nog niet is ingeleverd, krijgt uw kind nog geen nieuw boekje
mee.
Als uw kind 2x achter elkaar het boekje nog niet heeft ingeleverd krijgt uw kind
een briefje mee, met de vraag om het z.s.m. in te leveren.
Het kan voorkomen dat een boekje kapot raakt. Wilt u dan een briefje bij het
boekje doen, dan kunnen we het proberen te repareren.
Ook kan het voorkomen dat het boekje kwijtraakt. Zo u dit dan schriftelijk door
willen geven aan de prentotheek moeders?

Zonder schriftelijke afmelding gaan we ervan uit dat ook uw kind meedoet.
Wilt u niet dat uw kind meedoet, dat kan u dit doorgeven aan de leerkracht.
De kosten van de prentotheek zijn € 5,- per jaar. Dit staat vermeld op het formulier
van de ouderbijdrage.
Doet uw kind niet mee, dan hoeft u uiteraard ook geen ouderbijdrage te betalen.
Wilt u na enkele maanden stoppen dan kan het bedrag niet geretourneerd worden.
2 keer per jaar worden alle boeken ingenomen ter controle. Dit is voor de
kerstvakantie en voor de zomervakantie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte
gebracht in de nieuwsbrief. Het is belangrijk dat we dan alle boeken weer terug
krijgen.
Heeft u vragen, dan kunt u donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.30 langskomen. U
mag ook mailen naar deborahvandenende@gmail.com.
Hartelijke groeten,
De prentotheek moeders

