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 Inleiding 

Hoi juf/meester. De allereerste nieuwsbrief van dit schooljaar, met daarin een uitnodiging 
voor een boekpresentatie, een reminder voor een aantal dingen rondom de 
Kinderboekenweek, en daarnaast zeker een aantal dingen die je volgens mij niet mag 
missen. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, doe er je voordeel mee. 
 

 Boekpresentatie Lenneke Westera 

Bredase Kinderboekenschrijfster Lenneke Westera presenteert haar nieuwste boek 
‘Canada is eng’.  

De presentatie zal in Canadese sferen plaatsvinden op zondag 30 augustus om 
15:00 uur, niet binnen in de Kinderboekentuin, maar buiten op Landgoed De 
Meerberg in Teteringen, waar meer dan voldoende ruimte is om de anderhalve 
meter te kunnen waarborgen.  

Tijdens deze presentatie nemen we u mee het bos in, vertelt Lenneke over het boek, laten 
we Canada horen, zien en proeven, worden er stukjes uit het boek voorgelezen en Rocky in 
eigen persoon zal de prijsvraag en de speurtocht voor kinderen aankondigen. Uiteraard is 
het boek ter plekke te koop en kunt u het laten signeren door Lenneke. 

Kom genieten van deze feestelijke boekpresentatie tussen de bomen, neem uw eigen 
stoeltje, krukje of kussen mee en kom misschien wel oog in oog te staan met een bruine 
beer! 

Landgoed de Meerberg is goed te bereiken per fiets en auto. Vanwege de beperkte 
parkeerplaatsen voor de auto: kom bij voorkeur op de fiets. Het adres is: 
Landgoed de Meerberg 



Meerberg 1A  
Teteringen 
Aanmelden is niet verplicht, maar bij voorkeur even via mail (info@kinderboekentuin.nl) 
laten weten als je erbij bent. 

‘Canada is Eng’ is een heerlijk verhaal voor jong en oud met een subtiele diepgang. Het gaat 
over angsten en moed, over Canada en beren, over een ver weg wonende moeder en 
vriendschap, en over een zwerver met een verhaal.   

Hoofdpersoon Nino houdt van fossielen, telt graag 
stoeptegels en eet het liefst Knorr Wereldgerechten. Op 
beesten is hij niet zo dol, in een kamer vol 
hertengeweien kan hij niet slapen, en zijn 
wandelschoenen wil hij schoonhouden.  

Mama vindt Nino een schijtluis, en stuurt hem op reis 
naar Canada, om zijn angsten te overwinnen. Samen met 
zijn vader moet Nino daar allerlei spannende 
mannendingen gaan doen. Van slootje springen, hutten 
bouwen en van een brug af tokkelen, tot 
wildwaterkanoën en beren spotten.  

Het is allemaal vreselijk eng, maar het ergste is wel dat 
Rocky bij elk uitstapje meegaat. Zij is half Canadees, half 
Nederlands en bloedirritant. Zij is alles wat Nino niet is 

en sleept hem mee in spannende avonturen.  

Lenneke schrijft in een fijne schrijfstijl met korte, goedlopende zinnen. Hierdoor is het voor 
kinderen die lezen niet makkelijk vinden ook goed te lezen. Dit boek is geschikt voor 
kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. 

Ze heeft al meerdere titels uitgebracht: 
De Muizen (uitgeverij Lemniscaat) 
Kameel weet het zeker (uitgeverij Lemniscaat) 
Jij en ik (uitgeverij Lemniscaat) hierin was Lenneke medeauteur 
Mijn vader Doek (uitgeverij Eigenzinnig) 
 
 

  Kinderboekenweek wordt Kinderboekenmaand 

Omdat we in de winkel de drukte tijdens de Kinderboekenweek een beetje willen spreiden, is 
er, in overleg met het CPNB afgestemd dat de Kinderboekenweekgeschenken de hele 
maand oktober cadeau worden gedaan bij aankoop van boeken. Het is dus niet nodig om 
echt de eerste tien dagen van oktober langs te komen om het speciale boekje van Arend van 
Dam te scoren. 
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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, er is nog een klein beetje ruimte in de eerste tien dagen, daarna nog volop.  

 

 Meesters- & Juffen inspiratieavond 
Vanwege de anderhalve-meter-maatregel is het niet handig om met veel collega’s samen te 
komen in een volle Kinderboekentuin. Hebben jij en je team interesse: Ik kom bij jullie op 
school, presenteer de boeken die de komende Kinderboekenweek van belang kunnen zijn, 
zowel kerntitels als uit de Boekenberg-lesbrief, heb een (hopelijk) leuke presentatie op het 
smartbord en heb natuurlijk uitdeelmateriaal bij me.  

Ook hiervoor is nog een beetje ruimte in mijn agenda. 

Lijkt het jou en je collega’s wel wat? Laat het me snel weten, dan kunnen we een afspraak 
plannen. Misschien is het mogelijk om de collega’s van een school in de buurt ook uit te 
nodigen? 

Contact: info@kinderboekentuin.nl  

 

Kerntitels 
Alle kerntitels van de komende Kinderboekenweek zijn bij ons op voorraad. 
De boeken van de Boekenberg-lesbrief zijn bijna allemaal leverbaar (de laatste komt 7 sep 
uit). 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.  
 

 
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 
Boekenberg-lesbrief zijn gericht op verdieping van de 
beleving door taal- en leeswerkvormen te hanteren. Naast 
de lessen is er ook een openingstoneelstukje uitgeschreven 
om de Kinderboekenweek bij jou op school mee te starten. 
De uitgave is in kleur. De verkoopprijs wordt € 15,00. 
Bij een schoolbestelling van tenminste 10 titels uit dit 
Boekenberg-Kinderboekenweekpakket is de lesbrief gratis. 
De Boekenberg-lesbrief wordt in de laatste week van 
augustus geleverd. Op de bestelling van de Boekenberg-

titels wordt niet de standaard scholenkorting van 5% gegeven, maar krijg je bij bestellen van 
minimaal 10 titels de lesbrief er gratis bij.  
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Webinar LeesLETTERS 

Voor jou gevonden: 

Webinar Theaterlezen-over-toen 
Wegens succes in de herhaling: de interactieve 

webinar Theaterlezen over toen.  

De workshop biedt informatie én inspiratie om direct in 

je groep of praktijk succesvol met historische 

theaterleesteksten uit Ontsnapt! aan de slag te gaan 

rond het thema van de Kinderboekenweek 2020. 

Je kunt kiezen uit 26 augustus of 31 augustus. Wacht 

niet te lang, want vol = vol! 

 

Kijk hier voor het volledige aanbod aan webinars over 

theaterlezen.  
  

 
Historische theater- en 
toneelleesboeken 
Samen hardop lezen bij het thema van de 

Kinderboekenweek 2020 kan met deze 

historische theater- en toneelleesboeken. 

Na een paar keer oefenen gaat het steeds 

makkelijker en vloeiender. En dan: geef een 

optreden voor je klas. Het applaus is voor jou!  

 

 
 

 

Nogmaals Arend van Dam 

24 augustus komt het uit, het nieuwste boek van Arend van Dam:  

De Gijzelaar en de Bastaard 

Wat maakt dit boek zo bijzonder? 
De hoofdpersoon is niemand minder dan Prins Filips-Willem van Oranje. Hij 
wordt als dertienjarige gegijzeld door de koning van Spanje. Een belangrijk 
deel van dit verhaal speelt zich in Spanje af, waar Filips-Willem zich afvraagt 
wat zijn lot zal zijn. Na jaren keert hij terug in Nederland en vestigt zich in 
Breda. Hij laat hier het Speelhuis bouwen (aan, jawel, de kop van wat nu de 

Speelhuislaan heet, in de Belcrum). 

https://leesletters.us8.list-manage.com/track/click?u=5bfaaa36ba0a52576e761a557&id=83f726a6a3&e=9c4fdbf8b4
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https://leesletters.us8.list-manage.com/track/click?u=5bfaaa36ba0a52576e761a557&id=a23135cae5&e=9c4fdbf8b4
https://leesletters.us8.list-manage.com/track/click?u=5bfaaa36ba0a52576e761a557&id=409c3adf0d&e=9c4fdbf8b4
https://leesletters.us8.list-manage.com/track/click?u=5bfaaa36ba0a52576e761a557&id=409c3adf0d&e=9c4fdbf8b4
https://leesletters.us8.list-manage.com/track/click?u=5bfaaa36ba0a52576e761a557&id=9ac569c350&e=9c4fdbf8b4
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Voor iedereen die geïnteresseerd is, de plannen om een mooie presentatie te houden in 
Breda zijn opgeschoven richting begin november. Arend van Dam heeft al ideeën voor een 
heel interessante presentatie, voor zowel jong als oud! Meer daarover volgt op onze sociale 
media en hopelijk ook in BN De Stem. 
 

 Letterdief 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: De Letterdief groot en de Letterdief klein, beide handpop. 
Ze wonen sinds kort in De Kinderboekentuin, want daar zijn zóveel lettters! Ze houden wel 
van een logeerpartijtje, liefst in een klas (let wel goed op jullie letters…). Toch is zo’n bezoek 
aan de klas wel een beetje spannend, daarom blijven ze het liefst dicht bij de juf of meester. 
Omdat zo’n logeerpartij niet helemaal zonder risico is, vragen we borg voor deze 
handpoppen. Voor de grote € 50,- en voor de kleine € 15,- 
Wil je er eentje reserveren? Mail even naar info@kinderboekentuin.nl 
 
 

  Nieuwe boeken getipt 

Een kleine greep uit de nieuwe boeken die deze maand zijn verschenen: 
 
Tin doet zijn zin – Bianca Antonissen (Juf Bianca) & Lisa Brandenburg 

uitgeverij Clavis 
Een prachtig boek over talenten, diversiteit en je eigen ding doen. Voor 
eigenwijze kuikens vanaf 4 jaar. Wanneer de kleine vogel Tin uit zijn ei kruipt, 
vinden de andere vogels dat hij moet leren vliegen. Alle vaders en moeders geven 
hun eigen wijze raad. Maar Tin heeft het druk met heel andere dingen. Moet hij 
wel echt leren vliegen? Tin blijkt een pinguïn. 

Leeftijd 4+ 
 
Oud genoeg om de aarde te redden – Loll Kirby 

uitgeverij Rubinstein 
Ik ben slim genoeg om dit boek te lezen, ik ben betrokken genoeg om het nieuws te 
volgen, ik weet genoeg om het verschil te maken, ik ben oud genoeg om de aarde 
te redden! Ontmoet kinderen die in actie komen tegen klimaatverandering! Lees 
over hun projecten en ontdek dat het redden van de planeet hier begint… bij jou. 
Met praktische tips voor kinderen om thuis en op school zelf in actie te komen. 
Leeftijd 5+ 
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De ergste juffen en meesters van de wereld – David Walliams 

uitgeverij Clavis 
Heb je de grootste ettertjes van de wereld al ontmoet? Die waren nog lang niet zo erg 
als … DE ERGSTE JUFFEN EN MEESTERS VAN DE WERELD! Je bent 
gewaarschuwd. … 
Leeftijd 8+ 
 
 
 
 

 
Prutsers en pechvogels – Tosca Menten & Jozua Douglas 

uitgeverij Van Goor 
Over historische missers. 
De nieuwe verhalenbundel van schrijversduo De Gouden Grijns. Na het 
succesvolle Pech onderweg schreven Tosca Menten en Jozua Douglas opnieuw een 
boek dat perfect aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. Verhalen uit de 
geschiedenis, maar nu eens niet over heldhaftige keizers, gewiekste uitvinders en 
sublieme kunstenaars. In deze bundel staan historische missers centraal. Over een 
brandende pruik, een hinnikend kunstgebit en een rampzalig verlopen ballonvaart. 
Prutsers en pechvogels bevat spannende verhalen, de oen van de eeuw en (on)wijze 

spreuken van een onnavolgbaar en nu al historisch duo. De Gouden Grijns: altijd lachen. Een feest om voor 
te lezen vanaf 7 jaar of helemaal zelf vanaf 9 jaar. 
 
 
Leeuw met strepen – Marlene Rebel & Lucinda Vos 

uitgeverij Billy Bones 
Ben jij klaar voor een bloedstollend avontuur in 17e-eeuws Amsterdam? Wanneer de 
tienjarige Jacob en de vijfjarige Catrijn alleen achterblijven na het overlijden van hun 
moeder, wachten broer en zus met smart op de thuiskomst van hun vader, die als 
chirurgijn op zee vaart. Maar al snel worden de kinderen ontdekt door de valse 
buurvrouw. De kleine Cat wordt afgevoerd naar het pesthuis buiten de stad. Jacob, die in 
het Burgerweeshuis terecht komt, zet alles op alles om te ontsnappen en zijn zusje te 
redden. Een zenuwslopende zoektocht begint… 
Leeftijd 10+ 

 
Het Pungelhuis – Annet Huizing 

Uitgeverij Lemniscaat 
“Bleek ik toch al die jaren een opa te hebben. Eentje. Maar daar kwam ik pas achter op 
de dag dat hij doodging.” Waarom heeft niemand Ole ooit verteld dat hij nog een opa 
had? En waarom krijgt hij nu alleen maar te horen dat het een vreselijke man was? 
Voor Ole komt het verleden tot leven als hij met zijn vader terugkeert naar opa’s huis 
in de bossen van Brabant, vlak bij de grens met België. Daar woedde in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw een hevige strijd tussen botersmokkelaars en commiezen. 
Langzaam maar zeker ontdekt Ole waarom zijn vader nooit over zijn opa wilde praten. 
Leeftijd 10+ 

 
 
 
 
 
 



 
Oliver Twist – Naar Charles Dickens, door Tiny Fissscher 

Uitgeverij Volt 
Stel je voor dat je in een armenhuis geboren wordt, dat je moeder vlak na je geboorte 
sterft, en je helemaal niets en niemand meer hebt. Precies dit overkomt Oliver Twist, 
een van de bekendste boekpersonages van Charles Dickens. 
Dickens schreef het boek vooral als protest tegen de sociale misstanden in de vroeg-
victoriaanse samenleving, waarin kinderarbeid in de zogenaamde werkhuizen niet 
ongewoon was, en straatkinderen werden geronseld door dievenbendes. 
Het boek verscheen in 1838 en hoewel het bedoeld was voor volwassenen, is het 
verhaal veelvuldig verwerkt tot films, televisieseries, musicals en toneelstukken voor 

het hele gezin. Opmerkelijk dus, dat er nog nooit een integrale boekbewerking voor kinderen is 
gepubliceerd. Met deze fullcolour geïllustreerde uitgave is die er nu! Tiny Fisscher maakte een 
sprankelende bewerking die ook door volwassenen gewaardeerd zal worden, en Annette Fienieg verzorgde 
de sfeervolle en ontroerende illustraties. 
Leeftijd 9+ 
 

De Sterrensteen – Kelly van Kempen 
Uitgeverij Billy Bones 
Elfie schaamt zich dood voor De Sterrensteen, de spirituele praktijk van haar ouders. 
Ze wil er het liefst niets mee te maken hebben. Wanneer er een man voor de praktijk 
staat en een verweerd boek aan Elfie geeft om te bewaren, kijkt ze daar niet echt van 
op. Ze is vreemde bezoekers wel gewend. Maar vanaf dat moment duiken er 
schimmige figuren op in het dorp. Heeft het iets te maken met het geheimzinnige 
boek? Kan Elfie haar nieuwe overbuurjongen vertrouwen? En lukt het haar om deze 
zaak op te lossen nu ze zelf het doelwit is geworden van een groep criminelen? Een 
perfect boek voor lezers die op zoek zijn naar een bont avontuur met een vleugje 

geheimzinnigheid. 
Leeftijd 10+ 


