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 Inleiding 

Hoi juf / meester. De drukke feestmaanden zijn aangebroken. Sinterklaas is in Nederland en 

hier en daar worden al kerstbomen opgetuigd. 

Hopelijk is deze tijd voor jou naast alle drukte, ook een gezellige tijd, ondanks alle bijzondere 

maatregelen die dit jaar met zich meebrengt. 

In deze nieuwsbrief komen weer een aantal bruikbare onderwerpen voor op school langs. 

Veel leesplezier en waar mogelijk, doe er je voordeel mee 

 

 Sinterklaasboeken 

Dit jaar is het echt definitief, Zwarte Piet is in de ban, Roetveeg Piet kom je nu overal tegen. 

Dat is in de boeken zeker ook zo. Alle Sinterklaasboeken hebben óf geen Pieten, óf 

roetveegpieten, óf kinderen die zich als Piet verkleden. Daarnaast is ook de tekst waar nodig 

aangepast. 

Veel scholen passen op dit moment hun assortiment Sinterklaasboeken aan. 

Boeken die op dit moment verkrijgbaar zijn  én interessant voor de basisschool, zijn de 

volgende: 

Sinterklaasje kom maar binnen Paul Passchier en Thedo Keizer 9789021679075 

Daar is Sinterklaas! Vivian den Hollander 9789021679716 

Kolletje en Dirk - O, kom er eens 
kijken! 

Pieter Feller 9789024583089 

Sinterklaasliedjes Mark Janssen 9789047712213 

Hij komt, hij komt, die lieve 
goede Sint 

Isabelle Geeraerts 9789462911666 

Boer Boris - een paard voor 
Sinterklaas 

Ted van Lieshout 9789025771935 

De vrienden van Sinterklaas Sjoerd Kuyper / Harmen van 
Straaten 

9789089671707 

Het kleinste Pietje Sjoerd Kuyper / Harmen van 
Straaten 

9789089672018 

Het verhaal van Sinterklaas 
(Gouden Boekje) 

Sjoerd Kuyper 9789047626657 

SuperSint Maranke Rinck & Martijn van 
der Linden 

9789025878160 

Nu ben ik de baas Sinterklaas! Sanne Miltenburg 9789044835359 



Pom Ti Dom viert Sinterklaas Kim van Kooten en Noëlle Smit 9789025745554 

Opa Jan helpt Sinterklaas Marius van Dokkum 9789492629135 

De heerlijkste 5 december in 
vijfhondervierenzeventig jaar 

Annie MG schmidt 9789045125350 

Sinterklaas, wie is dat eigenlijk? Ian de Haes 9789053417133 

Sinterklaas zonder baard Sanne de Bakker 9789020682519 

De Zoete Zusjes vieren 
Sinterklaas 

Hanneke de Zoete 9789043922487 

Sinterklaas en de circuspieten Eric Bouwens 9789059247208 

Dag sinterklaasje Jacques Vriens 9789000375325 

Wie durft zegt Sinterklaas Bette Westera 9789491740565 

Op zoek naar een Sint - AVI M3 Pim Lammers 9789048738441 

Straks, als het donker is 
(verhalen voor de bovenbouw) 

Simone Arts 9789491707261 

Het geheime boek van 
Sinterklaas 

Floortje Zwigtman 9789461319937 

 

 

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. 
 

 

 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. 

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


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 

 

 

 

 

 

Kerst 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

  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+ 

 

 

 

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 

http://www.poëziepaleis.nl/educatie


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+ 


