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 Inleiding 

Hoi juf/meester. Wat een bijzondere periode maken we op dit moment mee! Hopelijk gaat het 

je goed? De fysieke afstand tot je leerlingen lijkt mij erg lastig. Hopelijk komen we met z’n 

allen weer zo goed mogelijk uit deze crisis en kunnen we dan ook weer omgaan met elkaar 

zoals we hiervoor gewend waren, of in ieder geval zo goed mogelijk… 

Ik wens je het allerbeste! 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, doe er je voordeel mee 

 

Kinderjury 

De leesweken zijn in volle gang, mogelijk wordt tijdens deze bijzondere tijd nog wel meer 

gelezen dan anders. Stimuleer je leerlingen om mee te doen aan de Kinderjury. De 

stemperiode is van 11 t/m 17 mei. Alle kinderboeken die in 2019 zijn uitgebracht komen 

daarvoor in aanmerking. Stemmen kan op de website https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ 

Wat kan jij doen als leerkracht? Heel simpel, heel veel boeken onder de aandacht brengen! 

Heb je inspiratie nodig? Kijk op de website: 

https://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/kinderjury-2020/ 

Eind juni wordt de winnaar bekend gemaakt. 

 

 

 Woutertje Pieterse Prijs 

Afgelopen zaterdag is de winnaar bekend gemaakt van de Woutertje Pieterse Prijs.  

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige 

kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor 

wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het 

bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek. 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/kinderjury-2020/


Ook dit jaar waren er weer zes heel mooie en bijzondere boeken genomineerd, te weten: 

 

Bizar, van Sjoerd Kuyper 

Brons, van Linda Dielemans en Sanne te Loo 

Flin of de verloren liefde van een Eenhoorn, van Henry Lloyd en Laurens Rawie 

IJzerkop, van Jean-Claude van Damme 

Uit Elkaar, van Bette Westera en Sylvia Weve 

Zwerveling, van Peter van den Ende 

 

Winnaar is geworden: Uit Elkaar 

 

In Uit elkaar behandelen Bette Westera en Sylvia Weve met hun 

gedichten en illustraties op een luchtige manier het thema 

echtscheiding. Een troostend, ontroerend en verrassend kinderboek. 

Echtscheiding is een thema dat in helaas veel kinderlevens aan de 

orde is. In het boek Uit elkaar weten Bette Westera en Sylvia Weve 

dit moeilijke onderwerp op een luchtige en speelse manier te 

behandelen. Van de eerste prille verliefdheid tot de fase van 

scheiding en daarna nieuwe gezinssituaties (die ook voor veel 

plezier kunnen zorgen), Westera en Weve verdichten en verbeelden 

deze thematiek in brede zin. Soms hoopvol, soms schrijnend, maar 

altijd gevoelig en origineel – de gedichten weten stuk voor stuk te 

troosten, te ontroeren en te verrassen.   

Wat deze uitgave nog specialer maakt is de bijzondere uitvoering. 

De pagina’s van het boek worden Japans (aan de voorzijde) gevouwen. Deze vouw blijft intact: zo is het 

mogelijk om tekst en illustraties over de rand van de pagina’s door te laten lopen.  

 Uit elkaar is opnieuw een prachtig boek van het veelbekroonde duo Westera en Weve. Eerder maakten zij 

al de boeken Aan de kant, ik ben je oma niet!, bekroond met een Gouden Penseel en Vlag & Wimpel van 

de Griffeljury, en Doodgewoon, bekroond met een Gouden Griffel, een Vlag & Wimpel van de 

Penseeljury, de Gouden Poëziemedaille én de Woutertje Pieterseprijs. In 2019 werd Sylvia Weve voor haar 

indrukwekkende en veelzijdige oeuvre bekroond met de prestigieuze Max Velthuijs-prijs. Bette Westera 

vierde in 2019 haar 20-jarig schrijverschap vol mooie, grappige, ontroerende en prijswinnende boeken. 

Bij alle genomineerde boeken zijn lessuggesties te vinden op de website 

https://woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-woutertje/ 

 

 

 

 

https://woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-woutertje/


 75 jaar bevrijding 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd na 5 jaar bezetting door de Duitsers. 

Speciaal daarvoor zijn dit jaar, met name de laatste paar maanden veel boeken uitgekomen 

over allerlei diverse aspecten van de Tweede Wereldoorlog, ook voor allerlei leeftijden.  

Voor de bovenbouw van de basisschool heb ik een lijst met boeken samengesteld die over 

deze periode gaan. Bij een aantal van deze boeken heb ik lesverwerkingen bedacht. Deze 

zijn zowel te gebruiken in de lessituatie van nu, als ook eventueel in de klas, tijdens de 

Kinderboekenweek, met thema geschiedenis ‘En toen?’ Of natuurlijk ook gewoon op een 

moment dat het je uitkomt. Ze zijn uiteraard los te gebruiken, maar vollediger is het om er 

een lessenserie van te maken. 

Schaf je de boeken aan die ik gebruikt heb om de lessen bij te maken, dan krijg je de lessen 

erbij cadeau. 

Dit zijn tot nu toe de gekozen boeken: 

Toen het oorlog was 

Scherven in de nacht 

Oorlog in inkt 

Wij waren erbij 

Een aap op de wc 

Bommen op ons huis 

Wie niet weg is wordt gezien 

Oorlogswinter  

Geheim verzet 

Nergens meer veilig 

Het kindertransport 

Sabel 

Een meisje op Schindlers List 

Naar het noorden 

Vergeten oorlog 

Ik kan nog steeds niet vliegen 

2040 een verhaal over oorlog en verzet 

 

 

 Materialen bestellen leescampagnes 

Ook dit jaar kun je weer de materialen bestellen voor de diverse leescampagnes. Je 

bestellingen kun je plaatsen via www.kinderboekengids.nl Geef daarbij aan dat je de 

materialen via De Kinderboekentuin wilt ontvangen, dan zorg ik dat het voor jullie school 

klaar staat. 

Bestellen kan van 20 april tot 20 mei 

 

 

 

 

http://www.kinderboekengids.nl/


  Kinderboekenweek 

In deze bijzondere en onzekere tijd, waarin we met z’n allen fysieke afstand houden van 

elkaar, hoop ik dat we komend najaar toch weer meer op de manier zoals we dat gewend 

waren bij elkaar kunnen zijn. Daarvan uitgaande ben ik toch al activiteiten aan het plannen 

rondom de Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek is het feest in De 

Kinderboekentuin. Op woensdag 30 september oktober vieren wij ons 3-jarig bestaan. 

Verder zullen deze 10 dagen bol staan van allerlei activiteiten voor zowel jonge als wat 

oudere kinderen. Een volledige agenda volgt nog. 

Wil je met je school graag iets samen met De Kinderboekentuin organiseren, voor, tijdens of 

na de Kinderboekenweek, dat kan! Denk je aan een leuke activiteit bij jou op school, of met 

je klas(sen) naar de winkel, of een boekenkraam bij jou op school, of mogelijk heb je nog een 

ander idee, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak, want de ervaring leert 

dat de agenda snel kan vollopen.  

Meesters- & Juffen inspiratieavond 
Ook dit jaar organiseren we weer een inspiratieavond voor meesters en juffen, gericht op de 

Kinderboekenweek, de kerntitels en de titels van de Boekenberglesbrief. Deze avond zal 

waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdag 15 september, afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen. De avond is gratis. Aanmelden graag via mail info@kinderboekentuin.nl En 

wanneer je je aanmeldt, rekenen we op je komst. 

Kerntitels 

De kerntitels van de komende Kinderboekenweek zijn bij ons op voorraad, in ieder geval de 

titels die al leverbaar zijn. Doe je als school een bestelling, dan krijg je 5% korting op het 

bedrag en wij zorgen ervoor dat de boeken op school worden geleverd. De bestellijst voor de 

kerntitels en de Boekenbergtitels volgt z.s.m. 

Boekenberg-lesbrief voor de Kinderboekenweek 

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om voor de Kinderboekenweek de Boekenberg-lesbrief te 

bestellen. Hierin zijn voor elke jaargroep lessen rondom een verhalend boek met het thema 

van de Kinderboekenweek uitgewerkt en voor elke bouw een informatief boek. Ook voor 

peuters wordt een titel uitgewerkt. De lessuggesties in de Boekenberglesbrief zijn gericht op 

verdieping van de beleving door taal- en leeswerkvormen te hanteren. 

De uitgave wordt weer in kleur. De verkoopprijs wordt € 15,00. 

Bij een schoolbestelling van tenminste 10 titels uit dit Boekenberg-Kinderboekenweekpakket 

is de lesbrief gratis. 

De Boekenberglesbrief wordt in de laatste week van augustus geleverd. (Momenteel wordt 

er nog hard aan gewerkt. Sommige boeken die in deze lijst staan zijn nu nog niet 

verschenen, dus kunnen pas later uitgewerkt worden.) 

 

 

Prijsvraag 

In samenwerking met uitgever Van Holkema & Warendorf heb ik een mooie prijs om te 

winnen. Wie kan er aan meedoen? Alle kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 

Wat moet je doen? 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


• Bedenk (ja, alleen bedenken) een magisch parfum waarmee je iets heel bijzonders 

kan laten gebeuren.  

• Het parfum moet bestaan uit vijf speciale ingrediënten 

• Leg uit waarom je voor deze vijf ingrediënten hebt gekozen 

• Ontwerp er een speciaal flesje bij dat past bij het parfum 

• Stuur je inzending voor 30 april naar info@kinderboekentuin.nl 

Wat kun je winnen?   

De complete driedelige serie van ‘De Magische Apotheek’ 

 

 

 

  Nieuwe boeken getipt 

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

 

Van bij ons. Volksverhalen uit de 12 provincies – Anneriek van Heugten  
uitgeverij Clavis 

Van de zeemeermin uit Zeeland tot een spookhuis in Friesland, een hoofdloze juffrouw 

in Limburg tot de witte wieven uit Gelderland: dit boek bundelt de mooiste 

volksverhalen uit de twaalf Nederlandse provincies. Gebaseerd op oude sagen, mythen 

en sprookjes, maar ook op nieuwe feiten, laten deze verhalen je het land van vandaag 

opnieuw ontdekken. De geheimzinnige gebeurtenissen zijn van alle tijden en loeren om 

de hoek … Met prachtige illustraties van Margot Senden en bijdragen van Christien 

Boomsma, Suzanne Buis, Femke Dekker, Joke Eikenaar, Gonneke Huizing, Hein 

Klompmaker, Li Lefébure, Joke Reijnders, Marion van der Kleij, Marcel van Driel, Pimm van Hest, 

Anneriek van Heugten en Chris Vegter. Op avontuur door de tijd, in eigen land. Voor jong en oud vanaf 9 

jaar. 

 

De gemene moord op Muggemietje – Edward van de Vendel 
uitgeverij Leopold 
Muggemietje vliegt de klas binnen. 

Dat had ze beter niet kunnen doen. 

 

'Juf, heb jij het al gehoord? 

Muggemietje is vermoord! 

Ze zat op een bladzijde, het arme wicht, 

toen sloeg het boek haar kaften dicht.' 

 

Wie vermoordde Muggemietje? 

 

Ted van Lieshout kreeg de Boekensleutel en de Grote Poëzieprijs van de Jongerenjury voor ‘Ze gaan er 

met je neus vandoor’, een boek waarin de woorden ruzie krijgen met elkaar! Ook in De gemene moord op 

Muggemietje speelt hij met wat een boek eigenlijk is: méér dan letters op papier alleen. 

 

 



Het zaadje van compassie – Dalai Lama 
uitgeverij Holland 

Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Nobelprijswinnaar voor de vrede, heeft een 

prentenboek geschreven. In 'Het zaadje van compassie' richt hij zich voor de 

allereerste keer direct tot kinderen. Hij wil kinderen leren hoe belangrijk vrede en 

compassie zijn en hoe ze houvast kunnen bieden in onze snel veranderende wereld. 

Hij doet dit door ervaringen uit zijn kindertijd te delen, op een simpele, krachtige en 

hartverwarmende manier. Een van de meest inspirerende wereldleiders van vandaag 

was ooit een gewoon kind dat opgroeide in een klein dorpje in Tibet. Het was zijn moeder die hem de 

eerste belangrijke lessen over compassie leerde. Aan de hand van alledaagse gebeurtenissen uit zijn vroege 

jeugd, maakt de Dalai Lama duidelijk dat overal om ons heen belangrijke lessen te leren zijn. Met 

eenvoudige, krachtige bewoordingen en levendige illustraties, moedigt dit boek kinderen aan om van de 

wereld een vriendelijke plek te maken. Het laat zien dat vriendelijkheid, net als een zaadje, met tijd en 

aandacht kan uitgroeien tot iets wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat: Vanuit zelfvertrouwen groeit 

compassie, vanuit compassie bloeit kracht.  

 

De jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy 
Vertaald door Arthur Japin 

uitgeverij Kokboekencentrum jeugd 
‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, 

de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en 

oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere 

vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren 

zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the 

Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog 

dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert. 

 

Hoe beroof je een bank? – Pimm Lammers 
uitgeverij Querido 

in de serie ‘Tijgerlezen’ 
Max en zijn beste vrienden Lotte en Mo zijn bezorgd om de zwartvoet-bunzing. Die 

wordt met uitsterven bedreigd. Maar om het dier te redden is veel geld nodig. Hoe krijgen 

ze ooit een groot bedrag bij elkaar? Door een bank te beroven, verzint Mo voor de grap. 

Dat zijn ze natuurlijk niet echt van plan. Hoewel… Joris uit hun klas beweert dat hij weet 

hoe dat moet, een bank overvallen. Voor ze het weten, raken Max, Lotte en Mo betrokken 

bij Joris’ plan. 

Een spannend verhaal voor iets geoefende lezers, met illustraties van Loes Riphagen 

 

Vooraankondiging….. 

In juni (dat duurt nog lang!) komt er een nieuw boek uit van niemand minder dan Charlotte 

Dematons (wereldberoemd met o.a. de Gele Ballon). Het wordt een boek dat zeker voor de 

onderbouw/middenbouw van het onderwijs heel goed bruikbaar gaat zijn! 

Houdt de sociale media (insta en facebook) van de Kinderboekentuin in de gaten, Charlotte 

zal de komende tijd zelf de aankondigingen doen! 

 

 

 

 

 

 


