Bokbytardag på Grebbestadskolan 2020
Vecka 46 infaller den internationella barnboksveckan. Vi på Grebbestadskolan vill
i år igen uppmärksamma detta med en bokbytardag. Om du har böcker hemma

som du har läst och är sugen på att få byta till dig nya böcker, så får du tillfälle
att göra det just denna vecka.
Såhär går det till:

Lämna dina böcker (max 3 stycken) till din klasslärare senast fredag 6/11.
Det kan vara böcker som:

-

Du har läst ut.

Du inte tycker är bra men andra kanske gillar.
Du har vuxit ifrån.

Du tycker är så himla bra att du vill dela den vidare till andra.

För varje bok du lämnar in kommer du få en ”bokbytarbiljett”. Denna biljett tar du sedan med dig till skolan
på torsdagen den 12/11. Vi har då samlat och sorterat alla böcker som lämnats in. Ni hittar dem i biblioteket.

När du hittat en bok som du gillar lämnar du biljetten till oss och kan ta med dig din nyfunna bok hem. Även i
år ålderssorterar vi böckerna och de äldsta eleverna får börja leta nya böcker bland böckerna för sin ålder.
Till föräldrar

Att tänka på: Man får ta med sig max tre böcker. Boken ska passa 6-12 åringar. Man får inte tillbaka

sin bok utan bytt är bytt. Om man inte lämnar in någon bok får man heller inte någon bok. 1 bok = 1 biljett till
en annan bok. Skulle man inte alls ha någon bok att avvara hemma ska ni självklart inte köpa någon ny. Om

ni ändå vill att ert barn ska vara med och byta böcker så kan ni fråga någon granne eller släkting om de har
någon bok som de inte längre läser. Om man inte hittar 3 nya böcker att ta med hem så får man inte
tillbaka sina inlämnade böcker.

Barnen behöver inte vara med och byta utan det är ett roligt, miljömedvetet erbjudande
som förhoppningsvis lockar till ännu mer läsande.

