GI-GA-GROEN!
Zuikertuin Shopping Mall, Curaçao
Tel: +599 9 738 8394
Email: bruna@super-retail.com
Willemstad september 2022
Betreft: Bruna Kinderboekenweek 2022
Geacht Schoolbestuur, Beste leerkracht,

29 OKT. T/M 5 NOV. 2022

De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek 2022 (KBW) zijn in volle gang. De KBW 2022 zal plaats vinden van
Zaterdag 29 oktober t/m Zaterdag 5 november 2022.
Dit jaar openen we de KBW weer met het Kinderboekenbal bij Bruna in Zuikertuin Mall op:
op Zaterdag 29 oktober om 10AM
Bij Bruna is de KBW een week die vol staat met leuke acties op kinderboeken, voorleesmomenten,
kinderactiviteiten, kleurplaat wedstrijden, prijzen om te winnen en nog veel meer!
Alle informatie hierover zullen we op onze Social Media communiceren en in de winkel.
Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen! Een super leuk thema waarbij de kinderboeken over dieren en natuur in de
spotlight staan. Zoals elk jaar, hoort bij dit thema ook een liedje en een dansje, voorbereidt door de talentvolle
kinderen van de bekende muzikale groep: Kinderen voor Kinderen.
Ook jullie kinderen kunnen hun talenten met ons delen en daarbij kans maken op 50.000 Fun Miles
(t.w.v 1000,- gulden) voor de school!
Hoe doe je mee?
Maak met je klas, of een samengesteld groepje van leerlingen van dezelfde school, een filmpje van een dans op
het liedje” Gi-Ga-Groen” en stuur deze naar: bruna@super-retail.com
Elke school mag meerdere filmpjes in sturen, er zijn per slot van rekening meerdere klassen. Linkjes naar de
dansinstructies en natuurlijk het liedje vind je in de bijgaande mail.
TIP: motiveer de kinderen om alvast het liedje te luisteren en het dansje te oefenen in de vakantie, om daarna
samen te kunnen oefenen!
Filmpjes kunnen t/m 21 oktober 3.00 pm worden ingestuurd. Filmpjes die we later ontvangen, doen helaas niet
meer mee voor de prijzen. De Jury bestaande uit; Fun Miles, de bibliotheek en Bruna, zal op Maandag 24 oktober
de winnende groep bekend maken. De winnende groep wint niet alleen de 50.000 Fun Miles voor de school,
maar zal ook op twee momenten optreden: Op Zaterdag 29 oktober om 10 uur AM in Zuikertuin Shopping Mall,
om samen met Bruna de KBW officieel te openen & zal op Maandag ochtend 31 oktober samen met de
bibliotheek de officiële Bibliotheek KBW openen bij Savonet. ( dit zal in de week van 24 oktober geregeld worden
met de school, de schoolbesturen zijn hier al van op de hoogte)
We wensen iedereen alvast een hele leuke Kinderboekenweek toe en zien de inzendingen graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Team Bruna Curaçao.
in samenwerking met:

