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SNOAa 

 

Van 5 t/m 16 oktober was het 
kinderboekenweek in Nederland. Een 
jaarlijks terugkerend evenement waaraan 
we ook in groep 5 t/m 8 aandacht hebben 
besteed in de lessen. 
 
Als eerste hebben de kinderen geleerd over 
de “ontwikkeling van de boekdrukkunst”, 
middels het voorlezen hierover uit een boek, 
het kijken naar educatieve filmpjes van 
Klokhuis en Schooltv op internet en het 
maken van een opdracht in groepjes. Zo 
leerden ze over de eerste grottekeningen 
van de oermens en de kleitabletten van de 
Grieken, van het overschrijven van boeken 
door monniken op perkament en de 
ontdekking van de drukpers die het kopiëren 
makkelijker maakte. Over de vele bomen 
die gekapt worden om aan de papiervraag 
te voldoen en aan de opmars van de digitale 
boeken. 
 
Daarna hebben we ons verdiept in schrijvers 
van kinderboeken; waarom ze schrijven en 
waardoor ze geïnspireerd worden, en welke 
schrijftips ze hebben. Aan de hand van 
ideeën en suggesties voor een verhaal 
hebben de kinderen vervolgens zelf een 
boekje gemaakt met een zelfbedacht 
verhaal en tekeningen. Het is een prachtige 
collectie boekjes geworden waar ze trots op 
mogen zijn! 

NIEUWSBRIEF 
Pyjamales 

'In je pyjama naar school komen op 
zaterdag ochtend' 
 
Dat idee ontstond bij juf Stephanie in 
de kring. Het is nog net gelukt om 
alle enthousiaste kinderen tegen te 
houden, die al onderweg naar 
huis waren om direct een pyjama aan 
te gaan trekken.... 
 
De laatste les voor de herfstvakantie 
mochten dan eindelijke de leuke 
pantoffels uit de kast. Niet alleen bij 
de kinderen, maar ook de juffen en 
sommige ouders waren in pyjama. 
 
Het is maar de vraag wat het grootste 
succes van de dag was: de pyjama's 
of het ontbijten. In alle klassen werd 
er genoten van hagelslag, vlokken en 
ontbijtkoek. 
 
Een geslaagd begin van een nieuwe 
traditie op de Nederlandse school in 

Kinderboekenweek 
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Even voorstellen… Hedwig en Özlem 

Mijn naam is Hedwig Kamphof, ik ben 45 jaar en sinds september ben ik als 
vrijwilligster bij de Nederlandse school in Aarhus betrokken. In 1994 ben ik naar 
Denemarken verhuisd vanuit Hoogeveen in Drenthe. Het plan was voor 1 jaar, 
maar ondertussen woon ik al meer dan 20 jaar met veel plezier in Aarhus. Ik heb 
jaren als verpleegkundige in het psychiatrische ziekenhuis in Risskov (bij Aarhus) 
gewerkt en sinds ik terug ben van een 5 jarig 
verblijf in Groenland werk ik op de opleiding tot 
verpleegkundige, eerst in Silkeborg en nu in 
Horsens. 
 
Op de Nederlandse school ben ik vooral te vinden 
bij Doret in groep 5-8, waar ik ongeveer eens in 
de 14 dagen kom helpen. Mijn motivatie om bij 
de Nederlandse school als vrijwilligster te komen, 
is dat ik het leuk vind om de kinderen en hun 
ontwikkeling te volgen. Vooral de manier waarop 
de kinderen hun (Deense) taal creatief gebruiken 
en soms woorden direct uit het Deens vertalen, 
is herkenbaar en geeft soms aanleiding tot 
grappige situaties. 
 
Ik vind het boeiend om met de kinderen samen te zijn en ze te 
mogen helpen bij het leren van de Nederlandse taal en de cultuur. Het is 
belangrijk dat de kinderen open naar elkaar zijn en dat ze elkaar respecteren 
waardoor ze zich op hun gemak kunnen voelen en dat ze daardoor gemotiveerd 
raken om Nederlands te spreken. 
 
Het voor mij van belang dat alle kinderen in de klas zich kunnen ontwikkelen en 
doordat ik regelmatig op de Nederlandse school ben, leer ik de kinderen beter 
kennen, waardoor ik als vrijwilligster beter op hun vaardigheden kan inspelen. 

Ook de gezellige gesprekjes met de kinderen 
bijvoorbeeld voor en na de les en in de pauze 
dragen bij aan mijn motivatie om me in te 
zetten voor de Nederlandse school want het 
leren van de taal die de familie van de 
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Voor de agenda: 
• 10 dec: Sint en pieten komen 
• 17 dec: Kerstviering 
• 7 jan: De eerste les na de 

kerstvakantie 

Hallo kinderen en ouders, 
 
Ik ben Özlem Özkan uit 
Amsterdam. Sinds september woon 
ik in Aarhus, Denemarken. Ik heb 
10 jaar onderwijs ervaring op 
Internationale scholen en 
Nederlandse scholen. Wat een 
heerlijke Nederlandse school hebben 
jullie in Aarhus. Ik ben vorige week 
op bezoek geweest en kreeg gelijk 
een heel warm gevoel. Wellicht  zal 
ik af en toe invallen in verschillende 
groepen als de groepsleerkrachten 
afwezig zijn. Heel veel succes en 
plezier op de Nederlandse school dit 
schooljaar. Zet ‘m op! 
 
Groetjes, 
Özlem Özkan 
 


