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 Inleiding 

Hoi juf / meester. Helaas zitten we met z’n allen weer in een lockdown. Tegelijkertijd moet 

het onderwijs aan de kinderen wel doorgang vinden. Dat vraagt van jou behoorlijk wat 

inventiviteit om je lessen op een andere manier in te richten. Hopelijk kan ik je weer van 

boekeninspiratie voorzien met deze nieuwsbrief. Veel leesplezier en waar mogelijk, doe er je 

voordeel mee. En voor je online- lessen: heel veel succes!! 

 

 Nationale Voorlees Dagen 

Van 20 t/m 30 januari zijn weer de Nationale Voorlees Dagen, ondanks de lockdown. 

Hopelijk lukt het je om op een leuke manier aandacht te geven aan de prentenboeken tijdens 

deze dagen. Om de prentenboeken die dit jaar in de top tien staan nog even helder voor de 

geest te hebben, hier het overzicht: 

 



Zoals je weet is ‘Coco kan het’ het prentenboek van het jaar. Dat betekent ook dat bij dit 

boek veel lesideeën zijn uitgewerkt. Bij het boek is ook een vingerpopje gemaakt en is er een 

mini-editie van het boek te koop vanaf 20 januari.  

Ik wens je heel veel plezier met deze prentenboeken! 

 

Schrijven in de klas 

Op zoek naar meer schrijfplezier in de klas?  

Dan is 'Lees, verwonder en schrijf' misschien wel iets voor jullie. 

Een heel praktisch boek waarin creatief dichten aan bod komt. Het nieuws 

en boeken als inspiratiebron. En nog veel meer. 

Lees, verwonder en ... schrijf! Hier kun je kijken naar het korte filmpje 

waarin Li haar eigen boek laat zien:  

https://www.facebook.com/100001237928542/videos/4088799631171261/ 

De voorbeeldopdrachten waar ze het over heeft, zijn te downloaden via 

deze link: https://www.lilefebure.nl/#page-119 

Li Lefebure is ook te boeken via de Schrijverscentrale, zij is in staat om zeer motiverend te 

werken voor de kinderen in de klas. 

 

 

Schrijver in beeld 

Uitgeverij WPG heeft een leuk initiatief uitgewerkt wat in de klas en volgens mij ook online 
goed te gebruiken is als boekpromotie. Dit is ‘Schrijver in beeld’: 

• Kant-en-klaar digitaal lespakket per groep. 
• Bekende kinderboekenschrijvers voor de hele school. 
• Voor elke groep 5 video’s van een schrijver inclusief lesopdrachten. 
• Elk moment te gebruiken. Naar eigen inzicht: in één dagdeel of verspreid over de 

week. 
• Gratis bij aanschaf van de 7  Schrijver in beeld-boeken (t.w.v. €107,44). 

En dit zijn de schrijvers met hun boeken: 

https://www.facebook.com/100001237928542/videos/4088799631171261/
https://www.lilefebure.nl/#page-119


Deze aanbieding heb ik al een keertje eerder de revue laten passeren, maar geldt nog 
steeds. Hoe werkt het? 
Schaf de 7 boeken aan voor school en ik meld je aan bij de uitgeverij. Van hen krijg je de 
inloggegevens waarmee jij en je collega’s aan de slag kunnen met de online lessen met jouw 
klas. Interesse? Mail of bel even (info@kinderboekentuin.nl of 06 54 202 148). 
 

 

 Kinderboekenwinkelprijs 

Ook dit jaar is de Kinderboekwinkelprijs uitgereikt aan een 

heel tof kinderboek van het afgelopen jaar, wat overal steeds 

net buiten de prijzen viel. Alle kinderboekwinkeleigenaren 

hebben titels voorgedragen, waaruit we onze top tien konden 

aangeven. De titel die gewonnen heeft, werd unaniem 

gekozen. De prijs is op 13 oktober uitgereikt. 

EN DE WINNAAR IS 

Bob Popcorn  

van Maranke Rinck en Martijn van der Linden 

Het is een boek in de serie Tijgerlezen van uitgeverij Querido. Dit zijn 

boeken voor aanvankelijk lezen, maar zonder AVI-aanduiding. Dit boek is 

naar mijn inschatting geschikt voor eind groep 4, midden groep 5. 

Een korte beschrijving: 

Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van de 

maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee armpjes 

tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft waarmee hij 

woedend terugkijkt… 

Het maïsmannetje heet Bob, en is geen gemakkelijk type. Hij slaapt niet, eet onvoorstelbaar veel en is 

nogal humeurig. Na een tijdje krijgt Ellis er genoeg van. Bob moet weg, maar waar laat je een 

reusachtige levende popcorn met driftbuien? 

Een grappig en fantasierijk verhaal voor iets geoefende lezers, met heel veel illustraties.  

Er is inmiddels ook al een deel 2: 

De popcornspion – Bob Popcorn 

Ellis en de explosieve popcorn Bob zijn inmiddels de beste maatjes. Ze hebben samen 

een geheim project. Omdat hun school een gezonde school is geworden, delen ze 

stiekem popcorn uit. Maar Bob en Ellis lopen gevaar. Hun geheim dreigt verraden te 

worden. En de baas van de popcornfabriek wil Bob terughalen. Gelukkig ontpopt Bob 

zich tot een geweldige spion! 

 

Deel 3 wordt eind april dit jaar verwacht. Alle drie komen ze uit in de serie 

‘Tijgerlezen’ van uitgeverij Querido. Dit zijn boekjes zonder AVI-

aanduiding, maar voor lezers van (ongeveer) groep 4 & 5.  

 

 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


 Geef een boek – prentenboek cadeau 

Ook dit jaar zijn er weer twee prachtige klassiekers uitgekozen om als cadeauboek 

uitgegeven te worden. Het leesboek (paperback) van dit jaar is het prachtige boek ‘De brief 

voor de Koning’. Het prentenboek van dit jaar is ‘Max en de Maximonsters’ 

Bestellen voor school  kan natuurlijk!  

De uiterste besteldatum voor ‘Brief voor de Koning’ is vrijdag 26 februari 

De uiterste besteldatum voor Max en de maximonsters is vrijdag 23 april 

Bel of mail om je bestelling door te geven: 06 54 202 148   info@kinderboekentuin.nl 

 
 

 

 Landelijke dichtwedstrijd 

Ieder jaar organiseert Het Poëziepaleis de dichtwedstrijd Kinderen & 

Poëzie voor basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8. 

Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Nederland en 

België mogen meedoen. Graag nodigt Het Poëziepaleis u uit om met 

de klas mee te doen aan de landelijke dichtwedstrijd Kinderen en 

Poëzie. Deze wedstrijd biedt een leuke aanleiding voor een poëzieles 

in de klas. Poëzie is spelen met taal. Kinderen kunnen hun verbeelding 

de vrije loop laten gaan. Dichten stimuleert op een creatieve manier de 

taalontwikkeling. Het schrijven van een gedicht kan een geweldige 

uitlaatklep zijn. 

Op www.poëziepaleis.nl/educatie vindt u een keur aan lesmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kinderboekentuin.nl
http://www.poëziepaleis.nl/educatie


 Nieuws van Zwijsen 

* AVI boeken 

Zwijsen heeft de overzichtsbrochure van de AVI-boeken weer helemaal ge-update. 

Met een aantal series zijn ze gestopt, de nieuwe series en pakketten staan er weer bij en 

een aantal series hebben een prijswijziging. 

Zie de nieuwe online  brochure:  https://www.zwijsen.nl/wp-

content/uploads/2020/12/Kinderboekencatalogus_2021.pdf 

De bestellijst is te vinden op onze website onder het kopje ‘Scholen’: 

https://kinderboekentuin.nl/downloads/  Dit is echter een pdf en op de computer niet in te 

vullen. Wil je wat bestellen, print ‘m uit, vul in, scan weer in en mail je bestelling naar 

info@kinderboekentuin.nl (sorry, even een paar handelingen extra). 

 

* Rijmwedstrijd 

Het prentenboek ‘Wat rijmt er op stoep’ staat in de prentenboeken 

top tien 2021 van de Nationale Voorleesdagen. 

Uitgeverij Leopold organiseert de Wat rijmt er op stoep? 

rijmwedstrijd. Hierbij roepen we kinderen op om het gedicht wat 

begint met ‘Wat rijmt er op stoep?’ af te maken. Het 

mooiste/leukste/origineelste gedicht wint een (digitaal) bezoek van 

Harmen van Straaten aan de klas en een boekenpakket. 

Maak een gedicht met de beginzin Wat rijmt er op stoep? en 

stuur een foto of een scan van het gedicht voor 15 februari 

2021 naar promotie@wpgmedia.nl 

Download het wedstrijdformulier hier: https://kinderboekentuin.nl/downloads/ 

Harmen van Straaten heeft een video ingesproken over rijmwoorden: 
https://www.youtube.com/watch?v=34zJnXdTDtI&feature=youtu.be  

 

*  Educatieve spellen actie 

In samenwerking met Zwijsen mag ik hier alvast een vooraankondiging doen van een leuke 

actie met educatieve spellen. De uitwerking hiervan volgt binnenkort, hou je mailbox in de 

gaten. 

 

 

  Nieuwe boeken getipt 

Een kleine greep uit de nieuwe boeken die deze maand zijn verschenen: 

 

Dikke vriendjes durven alles – Ingrid & Dieter Schubert 

https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Kinderboekencatalogus_2021.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Kinderboekencatalogus_2021.pdf
https://kinderboekentuin.nl/downloads/
mailto:info@kinderboekentuin.nl
mailto:promotie@wpgmedia.nl
https://kinderboekentuin.nl/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=34zJnXdTDtI&feature=youtu.be


uitgeverij Leopold 

Daaag, papa! 

Vandaag gaan we op stap. 

Helemaal alleen. 

Want we zijn dikke vriendjes en wij durven alles. 

Twee kleine hamsters trekken er samen op uit. En ze dagen elkaar uit. ‘Jij eerst.’ 

‘Nee jíj!’ Gelukkig weten ze bij alle uitdagingen waar hun grens ligt. Ze moeten 

niets, ze mogen alles. Vrolijk kibbelend hebben ze een heerlijke dag. Warm van de 

zon vallen ze in slaap. Dan valt de schemering in en ritselt er iets. ‘Hellup!’ 

Het is papa die hen zó heeft gemist. De dikke vriendjes gaan graag met hem mee terug naar huis. Op zijn 

rug natuurlijk. ‘Ik mag voor!’ ‘Nee, ík!’ 

Leeftijd 4+ 

 

 

 

Er lag een trommeltje in het gras – Edward van de Vendel 
uitgeverij Querido 
Het trommeltje dat opa Bas als kleine jongen op een rommelmarkt vond, kreeg 

Lientje nog veel langer geleden in een ver warm land. Maar op een dag vergeet 

opa Bas het trommeltje. Wie zal het vinden? 

Heden en verleden worden in dit prentenboek op een bijzondere manier met 

elkaar verweven. De kindertijd van opa’s en oma’s komt ineens voelbaar 

dichtbij. 

Leeftijd 6+ 

 

 

 

Duizend-en-één paarse djellaba’s – Lisa Boersen 
uitgeverij Gottmer 

Op vakantie naar familie in het buitenland! Pindakaas en chocopasta gaan mee 

heen, saffraan en oranjebloesemolie gaan mee terug. Esmaa gaat deze 

zomervakantie met haar ouders, broertjes en zusje op reis, naar familie die in 

Marokko woont. Allemaal prachtige spullen en lekkere kruiden gaan weer mee 

terug. Die spullen halen ze op de markt. Maar het is zo druk op de markt! Ze 

raakt haar moeder kwijt tussen alle vrouwen met paarse djellaba’s. Ze ontmoet 

een waarzegster, een watermannetje, acrobaten en een aapje. Die helpen Esmaa 

en haar moeder elkaar weer te vinden. De vele zomers die Lisa Boersen en Hasna Elbaamrani bij familie in 

het buitenland doorbrachten waren de inspiratie voor dit betoverende prentenboek. Annelies Vandenbosch 

bracht het tot leven met haar sprankelende illustraties. 

Leeftijd 5+ 

 

 

Lang leve  de koningin – Esmé Lammers   Een gouwe ouwe opnieuw uitgebracht 
uitgeverij Leopold 
De meester begrijpt niets van Sara. Ze durft alles en ze weet altijd precies wat ze wil, 

maar ze haalt alleen maar slechte cijfers. 

Maar Sara's opa weet dat zijn kleindochter heel slim is. 

Haar moeder werkt erg hard en heeft weinig tijd voor Sara. Ze heeft eens verteld dat 

Sara's vader in Zuid-Afrika woont, maar verder wil ze er niets over zeggen. Sara heeft 

haar vader nooit ontmoet. 

Victor, de nieuwe jongen in de klas, heeft een boek over een land waar iedereen 

gelukkig is, behalve de koning. Die verveelt zich en wil oorlog voeren. Daarom 

bedenkt de koningin een spannend spel dat nooit verveelt: schaken. 



In haar fantasie ontmoet Sara de koning en de koningin, de paarden en de soldaten, en samen met hen leert 

ze schaken als de beste! 

En dan ontdekt ze wie haar vader is... 

 

Met tips en de spelregels van schaken! 

 

 

 

Handboek voor superhelden 4 – De wolf komt – Elias Vahlund 
uitgeverij Hoogland & van Klaveren 

De gevaarlijkste schurk van de stad, Wolfgang, heeft de burgemeester gegijzeld en wil 

haar alleen vrijlaten in ruil voor het Rode Masker. Hij wil Lisa al heel lang te grazen 

nemen en lijkt nu een manier gevonden te hebben haar in handen te krijgen! Lisa weet 

niet wat ze moet doen - haar eigen huid redden of zichzelf overgeven om de 

burgemeester vrij te krijgen? Gelukkig krijgt ze hulp uit totaal onverwachte hoek. Maar 

in hoeverre kan ze haar nieuwe ‘vrienden’ werkelijk vertrouwen? 

Leeftijd 8+ 

 

 

 

 

Mijn dagen met Niets – Mireille Geus 
Uitgeverij Lemniscaat 

Elshontely verveelt zich verschrikkelijk. Ze zit thuis met haar moeder. Achthoog. In een 

flat die zo klein is dat ze zelf in het berghok slaapt. Het is best gezellig, maar als je niet 

naar buiten mag en niemand mag zien omdat er een epidemie rondwaart, begint het 

leven toch wel saai te worden. Haar moeder zit maar mondkapjes te naaien. Op de radio 

gaat het non-stop over handen wassen en afstand houden. Maar dan heeft haar moeder 

een verrassing. Een stok met een touw eraan. En aan het eind zit een stukje brood. 

Elshontely gaat buiten over de balustrade vissen. En ze vangt Niets! Ook al moet 

Elshontely vanwege haar astma heel voorzichtig zijn; Niets mag ze houden. En dat is 

het begin van haar dagen met Niets. Griffelwinnares Mireille Geus schreef een vrolijk stemmend, maar ook 

ontroerend boek over de situatie die we inmiddels allemaal zo goed kennen. Thuis. Zonder de mensen van 

wie we zoveel houden. En waar toch zoveel te ontdekken valt. 

Leeftijd 10+ 

 

 

 

De Olifantendief – Jane Kerr 
Uitgeverij Ploegsma 

Schotland, 1872. Een jonge zakkenroller raakt per ongeluk betrokken bij een veiling van 

wilde dieren, en voor hij het weet wat hem overkomt, moet hij mee met de koper van de 

indrukwekkende olifant Maharadja. Zijn opdracht: als 'Indiase prins' op de olifant naar 

de dierentuin van Manchester rijden. Binnen zeven dagen! Overal lopen mensen uit om 

dit spektakel te zien, maar niet iedereen heeft goede bedoelingen. Als er steeds vaker 

dingen misgaan, begint Danny zich af te vragen of hij zijn reisgenoten wel allemaal kan 

vertrouwen... Maar één ding weet hij zeker: voor Maharadja zou hij door het vuur gaan - 

en Maharadja voor hem! 

Een razend spannend avontuur en een prachtig verhaal over de bijzondere vriendschap tussen een jongen en 

een olifant. Dit is een boek wat je te pakken neemt en niet meer loslaat tot het uit is! Leeftijd 10+ 

 

 

Een soort vonk – Kelly van Kempen 



Uitgeverij Lemniscaat 

Over heksenjachten toen… en nu! Tijdens een schoolproject ontdekt de elfjarige Addie 

dat in het dorp waar ze woont, vroeger heksen werden vervolgd én gedood. Ze vindt het 

zo onrechtvaardig dat ze een monument wil oprichten voor de vrouwen die daar 

onterecht de dood vonden. Maar het dorp zit er niet op te wachten. Zo’n monument is 

alleen maar een herinnering aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Addie laat het 

er niet bij zitten. Ze voelt zich verwant met deze vrouwen uit het verleden. Net als de 

‘heksen’ vroeger, wordt zij nu raar aangekeken door mensen die haar anders vinden. Ze 

heeft namelijk autisme en reageert vaak niet zoals mensen verwachten. Addie begrijpt 

hoe machteloos de onterecht veroordeelde vrouwen zich moeten hebben gevoeld, want ze waren gewoon 

wie ze waren… net als zij. Durft Addie, die zich het liefst op de achtergrond houdt, de strijd met haar 

dorpsgenoten aan? Addie en haar oudere zus zijn ware Lemniscaat Heroes: meiden die anders zijn, maar 

zichzelf blijven – en daardoor de wereld mooier maken. Leeftijd 10+ 

 

 De verloren bloem van de sjamaan – Davide Morosinotto 
Uitgeverij Baekens Books 

Wanneer Laila wordt opgenomen in een ziekenhuis in Lima, raakt ze al snel 

bevriend met El Rato, een jongen vol wilde verhalen. Maar dan krijgt Laila haar 

diagnose: de artsen hebben eindelijk een naam kunnen geven aan haar ziekte, 

een naam die alle hoop wegslaat. Tegen beter weten in trekken de twee vrienden 

op avontuur, op zoek naar de legendarische Verloren Bloem. Wie weet kan Laila 

daarmee toch nog genezen. 

Davide  Morosinotto won eerder een vlag en wimpel en zijn boeken werden 

getipt in de Grote Vriendelijke Podcast. 

Leeftijd 12+ 


