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Inhoud 

 

Een aanvullende nieuwsbrief, omdat er vlak na het verschijnen van 

nr. 3 teveel belangrijke informatie verscheen, te weten: 

* Thematitels Kinderboekenweek 

* Schrijver in beeld: thema oorlog 

* Filosoferen in de klas 

 

 Thematitels Kinderboekenweek 

 

De thematitels van het CPNB zijn bekend! 

 

Titel Uitgever Verschijningsdatum Prijs ISBN

Prinses Arabella gaat naar de kapper De Eenhoorn 25-sep-20  €                        15,95 9789462915213

Boze juffen, blije juffen De Eenhoorn 27-mei-19 15,95€                         9789462914032

Ada Dapper, wetenschapper Uitgeverij Nieuwezijds 8-okt-18 13,95€                         9789057125119

Dit is voor jou Lemniscaat 26-jan-17 14,99€                         9789047708506

Ik weet wat ik worden wil Gottmer 17-jan-13 15,99€                         9789025753184

Titel Uitgever Verschijningsdatum Prijs ISBN

Agent en Boef: de grap van boef-baard Lannoo 1-okt-19 8,99€                           9789401460941
Tim de kleine boswachter Volt | Singel Uitgeverijen 24-sep-20  €                        14,99 9789021420752

Wat is jouw beroep? Veltman Uitgevers eerste week juni 2021  €                        14,99 9789048319688

Dokter Vos Gottmer 18-mrt-20  €                        14,99 9789025772390

Willewete. De haven Clavis 14-feb-20  €                        16,95 9789044836301

Titel Uitgever Verschijningsdatum Prijs ISBN

Handboek voor Superhelden deel 1 Hoogland & Van Klaveren 27-mrt-19  €                        12,50 9789089672940

Hoe maak je een boek? Zwijsen 19-okt-17 9,99€                           9789048732975

Baas van de wereld Lemniscaat 29-jan-16 14,99€                         9789047707356

Geheim agent Max Luitingh-Sijthoff 15-jul-21 12,50€                         9789024595679

Te gekke beroepen die echt bestaan Gottmer 15-jul-21 14,99€                         9789025773458

Titel Uitgever Verschijningsdatum Prijs ISBN
De Veger Billy Bones 10-dec-20  €                        15,00 9789463850513
Rekenen voor je leven Uitgeverij Nieuwezijds 30-jul-21  €                        18,95 9789057125188

De Zweetvoetenman Lemniscaat 18-sep-17  €                        24,99 9789047708261

Weet je wat ik worden wil? van Goor 1-jul-21  €                        12,99 9789000377459

Van boswachter tot YouTuber Fontaine 9-mrt-18  €                        15,00 9789464040746

https://cpnb-contacts.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY3BuYi5ubCUyRmNhbXBhZ25lcyUyRmtpbmRlcmJvZWtlbndlZWstMjAyMSUyRnRoZW1hLWVuLXRoZW1hdGl0ZWxzJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RUaGVtYXRpdGVscyUyQnZhbiUyQmRlJTJCS2luZGVyYm9la2Vud2VlayUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRENQTkIyMSUyQi0lMkJXZWVrJTJCMTElMkJCT0U=&a=475265087&account=cpnb-contacts%2Eactivehosted%2Ecom&email=NtvRD6S%2FY8R21TSW%2FDEaPHhXeSPtpMK%2BZChNUYbn89I%3D&s=ad6e13c31ba80dfdc4c587c79e8ea130&i=1064A1332A4A19692


Nog niet alle boeken zijn verschenen zoals je ziet als je de lijst bekijkt. Sommige andere 

boeken zijn er al een tijdje. Misschien heb je er zelfs al een aantal van in je schoolbieb staan. 

Ga je aan de slag met dit thema, of zelfs met de Kinderboekenweek, dan kun je nu alvast 

een beetje voorbereiden. 

De bestellijst voor deze boeken komt binnenkort, zo gauw als ik ook weet wat de titels 

worden voor de Boekenberglesbrief en wanneer de titels voor de prentenboekentop tien 

officieel worden vrijgegeven. 

 

 

 Schrijver in beeld: thema oorlog 

Schrijver in beeld stimuleert kinderen om te lezen én laat hen hier plezier aan beleven met 

bekende kinderboekenschrijvers via het digibord. Haal nu ook bekende 

kinderboekenschrijvers in de klas met gratis videolessen rondom het thema oorlog. Bij 

aanschaf van de drie boeken voor groep 3 t/m 8 ontvang je een link naar het digitale 

lespakket. Een mooie manier om met jouw leerlingen in gesprek te gaan over de Tweede 

Wereldoorlog rond 4 & 5 mei. 

De titels in dit pakket zijn:    

• Verboden te vliegen van Martine Letterie voor groep 3 & 4 

• Oorlog en vriendschap van Dolf Verroen voor groep 5 & 6 

• Oorlog in inkt van Suzanne Woude en Annemarie van den Brink voor groep 7 & 8 

➢ Drie kant-en-klare lespakketten (groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8) 

➢ Per boek 5 video’s van een schrijver(sduo) inclusief lesopdrachten 

➢ Elk moment te gebruiken. Naar eigen inzicht een dagdeel of verspreid over de 

week 

➢ Gratis bij aanschaf van de 3 schrijver-in-beeld-boeken (ter waarde van € 

51,97) 

 

Koop je de 3 boeken, dan meld ik je aan. Je krijgt dan in week 13 een link met 

persoonlijke toegangscode gemaild waarmee je deze lessen kunt gaan gebruiken 

voor de hele school. 

Heb je vragen, laat het me dan gerust even weten. 

Wil je breder met boeken over de Tweede Wereldoorlog aan de slag? Er is een ruime 

keuze aan boeken hierover in de winkel. 

 



 

 Week van de Kinderfilosofie: filosoferen in de klas 

 

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik de Week van de 

Kinderfilosofie genoemd: vrijdag 9 t/m zaterdag 17 april. 

In aanvulling daarop heb ik voor de klassen die er mee aan 

de slag gaan uitdeelboekjes. Mogelijk kan ik je in contact 

brengen met een kinderfilosoof uit de omgeving die samen 

met jullie in de klas of via het scherm aan het filosoferen 

gaat over de natuur. 

Wil je meer weten? Mail me even info@kinderboekentuin.nl 

 

 

Kinderen onderzoeken bij het filosoferen gezamenlijk een onderwerp, ze leren logisch 

nadenken en argumenteren, ze luisteren naar elkaar en werken samen. Ze vergroten hun 

creativiteit door nieuwe oplossingen te bedenken. Dit helpt ze bij de ontwikkeling tot een 

volwaardig burger van een democratische samenleving.  

 

 

Verhalenbundels om mee te filosoferen 

 

De vuurzeevlieg 

Vrijwel iedereen kent de dierenverhalen van Toon Tellegen. Deze 

dierenverhalen zijn erg geschikt als start voor een filosofisch 

gesprek. In elk verhaal zaait de schrijver wel enige filosofische 

verwarring. Geniet samen met je kind van de licht absurdistische 

en filosofische verhalen en ga na het voorlezen samen in gesprek. 

 

De dag dat de zee weg was 

De dag dat de zee weg was bevat grappige, licht absurde, 

filosofische kinderverhalen met een flinke dosis taalgrapjes. 

Filosoof en schrijver Awee Prins beschrijft een konijn dat een 

olifant wil worden, vertelt hoe een varken van zijn 

modderverslaving afkomt en hoe de beren de lakens van hun 

winterslaap schoon weten te houden. 

 

Zo gaat dat niet 

In de verhalen over de vriendschap tussen een Deense Dog en een 

buitenaards wezen vormen aardse en buitenaardse 

eigenaardigheden een bron van verwondering. Deze verwondering 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


geeft de lezer ruimte om verder te denken. 

Bijvoorbeeld over de vraag hoe boosheid zo ineens kan verdwijnen. Of waarom 

het vervelend is als iemand je gedachten zou kunnen lezen. 

 

 

Zeb 

Een schoolklas, een zebra en elf absurde verhalen komen in dit 

boek op bijzondere wijze samen. Het boek zet je steeds aan het 

denken en twijfelen over dingen die vanzelfsprekend zijn. Zo 

wordt in een van de verhalen huilen afgeschaft. Zien we hoe Lev 

zijn spreekbeurt over Bruno – zomaar een willekeurige man – 

houdt. Hij doet dat op een manier alsof de man een bijzonder diersoort is.  En je 

maakt als lezer mee hoe Maximiliaan er op een dag achter komt dat 2+2 5 is!  
 

 

 


