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 Zomerlezen  

De zomervakantie staat voor de deur! Zoals bekend is de zomerperiode voor veel kinderen 

een tijd waarin niet of nauwelijks wordt gelezen. Daardoor gaan ze vaak achteruit in hun 

leesniveau. Hiervoor is het ‘zomerlezen’ in het leven geroepen. Verschillende uitgevers 

spelen hierop in en hebben een speciale actie in het leven geroepen. Deze acties lopen 

allemaal tot 1 september.  

Zo zijn alle AVI-boekjes van uitgeverij Vier Windstreken € 2,- in prijs verlaagd. Kluitman heeft 

15 AVI-titels verlaagd naar € 6,50, Zwijsen heeft 2 speciale AVI-titels uitgegeven voor het 

zomerlezen voor een prijs van € 8,50 en uitgeverij Volt heeft 2 titels van Babysittersclub 

junior speciaal hiervoor uitgegeven. Daarnaast zijn er ook een aantal boeken voor wat 

oudere kinderen die ook flink in prijs verlaagd zijn, zoals 3 titels van Superjuffie, Julius Zebra 

dl 2, Juf Braaksel dl 1 en Dogman dl 1 in paperback voor € 7,50, Magische apotheek dl 1 

voor maar € 9,99. Dit is maar een greep uit het aanbod.  

Voor ouders is dit fijn, maar natuurlijk ook voor school! Kun/mag je snel beslissen en wil je 

van deze aanbiedingen gebruik maken, reageer dan snel! 

In de winkel kunnen kinderen meedoen aan de zomerleesbingo. Ze halen 

een formulier op, ouders controleren. Na inleveren wordt aan het einde 

van de zomervakantie een stapel boeken verloot onder de deelnemers!  

 

 

 Meesters- en juffenavond 

Op dit moment ga ik er even vanuit dat we weer meer kunnen en mogen na de 

zomervakantie. Daarom wil ik, onder voorbehoud, de meesters- en juffenavond in normale 

vorm (dwz in de winkel) weer laten plaatsvinden op dinsdagavond 14 september. 

Tijdens deze avond zullen vooral de CPNB thematitels en de Boekenbergtitels de revue 

passeren. EN…. op deze avond hebben we een speciale gast! 

Wil jij erbij zijn, evt. samen met collega’s, mail dan even naar info@kinderboekentuin.nl 

Wees snel, er zijn nog maar een paar plaatsen! 

 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


 

 Schrijver op school 

Schrijvers kunnen vanaf 24 juni maximaal 500 euro subsidie krijgen voor een optreden 

op een niet-commercieel podium naar eigen keuze. Dat is de essentie van een nieuwe 

steunmaatregel van het Nederlands Letterenfonds en De Schrijverscentrale. 

Deze steunmaatregel is daarmee een omgekeerde van de eerdere maatregel, maar is 

natuurlijk als school wel weer te gebruiken! Benader je favoriete schrijver en maak een 

afspraak. Nu is het aan de schrijver om aan te geven waar hij/zij op bezoek wil komen en 

daar subsidie voor te ontvangen. Dat betekent dus voor de ontvangende school dat zo’n 

bezoek ook weer makkelijker tot de mogelijkheden behoort. 

'We draaien de rollen deze keer om: in plaats van te wachten tot zij worden uitgenodigd, 

nemen de schrijvers zelf het initiatief', licht directeur Anne Zeegers van De Schrijverscentrale 

het initiatief toe. 'Zij kiezen hun podium en benaderen de organisaties waar ze – zonder 

kosten - willen optreden. Met de organisatie stemmen ze het programma af, zoals een 

lezing, voordracht of workshop. De organisator vraagt vervolgens (met een speciale code) de 

schrijver aan bij De Schrijverscentrale.' 

En uit ervaring sprekende wil ik maar even aangeven dat leerlingen echt super enthousiast 

worden door zo’n bezoek en opeens vanalles van deze schrijver willen gaan lezen. Voilà, 

leesmotivatie in z’n puurste vorm! 

Wie wil jij uitnodigen bij jou op school? 

 

 Lemniscaatkalender 

Hoi Kleuterjuf/meester, ken jij de Lemniscaatkalender al? 

Dit is een kalender met 12 posters van recente 

prentenboeken. Op de achterkant van elke poster staan 

vele lessuggesties die je met het betreffende boek kan 

gebruiken. Een poster kost € 15,- en gaat een kalenderjaar 

mee. De  afmeting van de kalender is 683 x 501 mm. 

Heb je interesse? Bestel ‘m bij voorintekening, stuur een 

mailtje naar info@kinderboekentuin.nl  

 

 Zilveren griffels en penselen 

De Griffel- en de Penseeljury’s trokken vorige week door het land om kinderboekenauteurs 

en -illustratoren op hun uitgeverij of online te verrassen met deze prestigieuze 

kinderboekenprijzen. De Griffeljury heeft elf kinderboeken bekroond met een Zilveren Griffel, 

de prijs voor de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. De Penseeljury reikte 

acht Zilveren Penselen uit, de prijs voor de best geïllustreerde kinderboeken van het 

afgelopen jaar. In totaal werden door beide jury’s ook 27 Vlag en Wimpels, eervolle 

vermeldingen, toegekend. 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


De oorspronkelijk Nederlandstalige winnaars van een Zilveren Griffel of Penseel zijn 

automatisch genomineerd voor de Gouden Griffel dan wel het Gouden Penseel, die op 5 

oktober bij de start van de Kinderboekenweek bekendgemaakt worden. De Gouden Griffel is 

de populairste boekenprijs in Nederland en de belangrijkste prijs voor Nederlandse 

jeugdliteratuur. Het Gouden Penseel is de belangrijkste prijs voor kinderboekillustratoren. 

Zilveren Griffels 
Categorie Tot zes jaar: 

• Er lag een trommeltje in het gras, Edward van de Vendel (Querido) 
• Maar eerst ving ik een monster, Tjibbe Veldkamp (Lemniscaat) 

Categorie Zes tot negen jaar: 

• Beste broers, Jowi Schmitz (Hoogland & Van Klaveren) 
• Die kleine is Don, de lange is Sjon, Catharina Valckx (Querido) 

Categorie Negen tot twaalf jaar: 

• Gozert, Pieter Koolwijk (Lemniscaat) 
• Ons kasteel aan zee, Lucy Strange (Gottmer) 

Categorie Twaalf tot vijftien jaar: 

• Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw, Davide Morosinotto (Baeckens 
Books NV) 

• Hele verhalen voor een halve soldaat, Benny Lindelauf (Querido) 

Categorie Informatief 

• Gloei, Edward van de Vendel (Querido) 
• Wonderbos, Jan Paul Schutten (Lannoo) 

Categorie Poëzie: 

• De gemene moord op Muggemietje, Ted van Lieshout (Leopold) 

Zilveren Penselen 
Categorie Informatief: 

• Alles wat was, Marijke Klompmaker (Kluitman) 
• Verborgen wereld, Ben Rothery (Van Goor) 

Categorie Geïllustreerde jeugdboeken 

• Hele verhalen voor een halve soldaat, Ludwig Volbeda (Querido) 
• Gloei, Floor de Goede (Querido) 

Categorie Geïllustreerde kinderboeken 

• Noorse sagen – Voorbij de regenboogbrug, Jeffrey Alan Love (Lemniscaat) 
• Mensen met koffers, Annemarie van Haeringen (Hoogland & Van Klaveren) 

Categorie Prentenboeken 

http://kinderboekenweek.nl/zilveren-griffels-2021
http://kinderboekenweek.nl/zilveren-penselen-2021


• Marta en ik, It’s raining elephants (Boycott) 
• Vuilnisvarkens Job en Bob, Noëlle Smit (Gottmer) 

 

 Kinderjuryprijs 

 

  Roald Dahl dag 

Als jij in je mail post ontvangt van uitgeverij Fontein, dan weet je al van de Roald Dahl dag en 

de mogelijkheden om lesmateriaal te bestellen. Geen Fontein-mail? Geen nood, via deze link 

onder de afbeelding kun je rechtstreeks naar de materialen. 

 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online 
 

 

   

Wekelijkse update 
 
·        Zilveren Griffels en Penselen 2021 
·        Winnaars Kinderjury 2021 
·        Laatste week te bestellen: cadeauboek Jo Nesbø 
·        Doe mee aan de mini-enquête 
 

 

  

 

   

Dit zijn de Zilveren Griffels en Penselen 2021   

 

Beste boekverkoper, 
 
De Griffel- en Penseeljury’s trokken afgelopen dagen door het land om auteurs en 
illustratoren te verrassen met deze prestigieuze prijzen. De Griffeljury bekroonde 
elf kinderboeken, de Penseeljury reikte acht prijzen uit. Stal de boeken uit en 
inspireer uw klanten. Informeer ook uw contacten in het onderwijs. 
 

 

  

 

  

 

   

De beste boeken volgens kinderen   

 

In de categorie 6 t/m 9 jaar is De Zoete Zusjes zoeken een schat het favoriete 
boek van de Kinderjury. In de categorie 10 t/m 12 jaar won Het leven van een 
loser: Totaal gesloopt. Presentator Ridder van Kooten maakte samen met het 

Kinderboekenweek Leesteam de winnaars van de Kinderjury bekend. Licht deze 
boeken uit voor uw bezoekers!   

 

  

 

  

 

   

Laatste week te bestellen: 
een cadeauboek dat klanten blijft trekken   

 

De cadeaucampagne voor de feestdagen begint dit jaar extra vroeg met het 
cadeauboek van Jo Nesbø. Geef van 1 t/m 10 november De jaloezieman aan uw 
klanten. Met het verlanglijstje in het geschenkboek komen zij terug voor meer! 
Een uitgebreide radiocampagne roept op om voor een cadeauboek naar de winkel 
te gaan. 
 
Dat Jo Nesbø lezers in beweging krijgt bewijst hij keer op keer: zijn nieuwe thriller 

Koninkrijk komt deze week op 4 binnen in De Bestseller 60!   
 

  

 

  

 

   

Veel bestellers deden mee aan de mini-enquête.  
U ook?   

 

Hebt u in de aanbiedingsperiode van 13 mei t/m 9 juni besteld voor o.a. de 
Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen of Zomerlezen? We willen 
graag weten hoeveel boekhandels in Nederland meedoen. Zo houden we bij hoe 
zichtbaar onze campagnes zijn.   

 

  

 

  

 

De Bestseller 60 
 

 

Dit zijn de bestverkochte boeken van afgelopen week: 

1.     Derksen – Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman 
2.     Valse Getuige - Karin Slaughter 
3.     De zevende zus – Lucinda Riley 

4.     Koninkrijk – Jo Nesbø 
5.     De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy 

 

 

  

 

  

 

AGENDA 

 
T/m 30 juni 
Bestellen geschenkboek Jo Nesbø 

 
Juni, juli en augustus 
Zomerlezen 

 

21 t/m 27 juni 
De Oranje Week 
 
5 t/m 25 juli 
De Lekker Lezen Weken 
 
1 juli t/m 16 augustus 
Bestellen voor NS Publieksprijs   

 

 

Bekijk de Jaarkalender 2021 

Bekijk de hele lijst 

Naar de mini-enquête 

Bestel uiterlijk 30 juni 

Bekijk de video 

Bekijk de winnende titels 

Vier de Roald Dahl-week in de klas! 

 

https://e.uitgeverijdefontein.nl/ct/m7/k1/vfso9FsRQZVhjsFISWWvnhxGW41D3xlB_C_IDrWEeQj4cX4BrZZ6l1rkrSe-5LRj6Yy2AKLrropK2ZwwnUYshA/ZRgwZ4mLh5xHkHD


 

Alle boeken van Roald Dahl zijn uiteraard bij ons te verkrijgen, elke leverbare titel hebben we 

op voorraad. 

 

 
 

 Nieuwe boeken getipt 
 

 

12  voetstappen? Tel en meet je mee? – Marco Kunst & Job van Gelder 
uitgeverij Zwijsen 

Uniek rekenprentenboek van Marco Kunst & Job van Gelder waarin kleuters 

spelenderwijs leren wat meten is. Hoe ver is het tot de waterplas? Olifant weet het wel. 12 

stappen, want dat staat op het bordje. Huh? Olifant komt veel verder uit. In dit grappige 

verhaal op rijm kijken en tellen kleuters goed en ontdekken zo dat 12 voetstappen zetten 

voor iedereen anders is. Van de makers van Semsom, van school. Leuk én uitdagend voor 

iedere kleuter! 

Leeftijd 6+ 

 

 

 

Sssst! Stil! – Kinnear, Nicola 

uitgeverij Veltman 

Kleine stille Vos heeft een probleem. Haar lawaaiige vriendjes willen niet naar 

haar luisteren. Ze heeft iets heel belangrijks gezien: een grote enge beer! Maar 

hoe kan ze haar vriendjes waarschuwen als ze zoveel herrie maken? Doe mee met 

de uitbundige pret – en ontdek hoe Vos ervoor zorgt dat ze eindelijk gehoord 

wordt. Nicola Kinnear is een auteur, illustrator, verhalenverteller en ontwerpster 

uit Kent. Ze illustreert het liefst kinderboeken, en brengt graag wat magie in haar 

werk. Haar grootste inspiratie haalt ze uit de natuur en folklore! 

Leeftijd 5+ 

 

 

Au! – Karst-Janneke Rogaar 
uitgeverij Kluitman 

Paul de pauw is enorm trots op zijn blauwe veren. Elke morgen voor dag en dauw 

klautert hij op de heg voor een applaus. Maar op een dag gebeurt er iets waus. Een 

flits, een knal en Paul galmt: AU! Hij wordt gewekt door een astronaut met een 

hoofd als een kauwgombal. Algauw volgt er een authentiek avontuur dat Paul 

nauwelijks kan bevatten. De ou en de au. Welke gebruik je ook alweer wanneer? Na 

het lezen van dit boek weet je voortaan automatisch wanneer je de ‘au’ moet 

gebruiken. In dit humoristische verhaal van Paul de pauw staan namelijk alle 

gangbare au-woorden, en geen enkele ‘ou’. Wauw, wat een plausibel idee! 

Leeftijd 7+ 

Elk jaar vieren we op 13 september de geboortedag van meesterverteller Roald 

Dahl. Tijdens de Roald Dahl-week staan de boeken van deze bijzondere schrijver 

centraal. Jaarlijks stellen wij digitaal lesmateriaal samen om de Roald Dahl-week 

met je leerlingen te vieren: een mooie start van het schooljaar 2021-2022! 

Meld je aan voor het lesmateriaal 

 

 

 

 

https://e.uitgeverijdefontein.nl/ct/m7/k1/0kUvg1Uk-n-WaGaGHOZ8JQEQWr5hQNh4uIZQceG5pGZRrImSyTM-MgUXRa8SK7v-lVokzKcVpwWMl15Z-UxBPA/JD9sPt8JQyv8PFq


 

Geheim agent Max – Manon Sikkel 
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff 

Het is zomer en alle vrienden van Max zijn met vakantie. Zelfs zijn oma is weg. Ze is 

geheim agent en is naar Zuid-Amerika voor een ZGM, een Zeer Geheime Missie. Ze 

krijgt daarbij hulp van een andere geheim agent, Faisel. Max heeft beloofd Faisels 

moestuin water te geven. Bij het tuinhuisje ontmoet hij robot Gember. Ze is een 

uitvinding van Faisel, alleen werkt ze nog niet helemaal goed. Dan wordt Gember 

ontvoerd door de baas van de beveiliging van het Ministerie van Geheime Zaken. Zij 

wil Gember inzetten als bewakingsrobot. Max moet de robot gauw terughalen voor het 

verschrikkelijk misgaat… 

Leeftijd 7+ 

 

 

 

De zoete tovenaars – het magische verbond -  Voosen, Tanja 
uitgeverij Unieboek het Spectrum 

In het stadje Belony gelooft iedereen in magie en wonderen. Behalve Eline, die vindt 

het maar onzin. Dan krijgt haar buurmeisje Charlie een chocoladereep die een wel heel 

raar effect op haar heeft. Eline is ervan overtuigd: er heerst een vloek over Charlie.  

 

De verlegen Robin komt de meiden redden. Hij maakt deel uit van de familie van De 

Zoete Tovenaars, mensen die het talent hebben om magisch snoep te maken waarmee 

ze anderen helpen. Volgens Robin kunnen alleen De Zoete Tovenaars de vloek 

verbreken. Met een koffer vol zoetigheden begint het drietal aan een gevaarlijke 

zoektocht. Want niet iedereen gebruikt het magische snoep alleen voor goede dingen… 

Leeftijd 10+ 

 

 

 

Voor altijd Lonneke – Lenneke Westera 
uitgeverij Eigenzinnig 

Dorris heeft een tweelingzus. Althans, dat denkt ze. Niemand ziet haar, alleen Dorris 

zelf. Ze heet Lonneke en ze slaapt in de kast op Dorris’ kamer. Papa, mama en zus Liek 

vinden de verzonnen tweelingzus onzin. Ze vinden dat Dorris moet ophouden met dat 

rare spel. Ze is er te groot voor. Dat accepteert Dorris niet. Ze loopt weg van huis, 

samen met Lonneke. Ze overnacht in het paviljoen in het park, bij opa in de buurt. Ze 

ontmoet Maps, een kleine, aparte vrouw, die in een tent woont. Maps is de eerste die 

Lonneke lijkt te kunnen horen en zien! Maar is Dorris daar wel blij mee? En hoe zit het 

met opa, bij wie Dorris, na de eenzame nacht in het park, gaat logeren? Kan hij Lonneke 

ook zien, of doet hij maar alsof, om haar gerust te stellen? Een ding is zeker, voor Dorris is en blijft 

Lonneke echt, zelfs al wil niemand dat weten. Als Dorris op een avond een mailtje ontvangt van Lonneke, 

neemt ze er geen genoegen meer mee dat haar tweelingzus niet mag bestaan. Met hulp van opa en van haar 

vriendin Aleks, komt ze de bijzondere waarheid over Lonneke op het spoor. Voor altijd Lonneke tilt de 

lezer over de grenzen van de waarneembare werkelijkheid heen. Dorris maakt onze leefwereld groter dan 

we dachten dat die kon zijn. En groter is in dit geval: mooier, en leuker! Leeftijd 8+ 

 



Alles is Chill – Stine Jensen 
uitgeverij Kluitman 

Voel je je soms onrustig? Pieker je veel? Of zit je niet helemaal lekker in je vel? Zou 

je graag meer zelfvertrouwen hebben? Je minder aantrekken van wat anderen van je 

vinden? Of je beter willen kunnen concentreren? Als je je herkent in een (of 

meerdere) van de bovenstaande vragen, dan is dit boek echt iets voor jou. Aan de 

hand van oefeningen en tips ga je aan de slag met diverse thema’s, zoals ademen, 

bewegen en positief denken. Want ook kleine trucjes en aanpassingen kunnen al een 

groot effect hebben. Voor je het weet zit jij weer heerlijk chill in je vel en in je 

lijf! Leeftijd 8+ 

 

 

Lennox en de gouden sikkel – Zindzi Zevenbergen 
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren 

Voor dit unieke boek sloegen copywriter Zindzi Zevenbergen en beeldmakers Hedy Tjin 

en Brian Elstak de handen ineen. Tjin en Elstak genieten beiden afzonderlijk 

bekendheid vanwege hun eigenzinnige tekenstijl, ze zijn regelmatig terug te vinden in 

landelijke kranten (o.a. de Volkskrant) en tijdschriften. Waar Tjin met viltstift in 

kleurrijke volvlakken werkt, gebruikt Elstak (winnaar Zilveren Penseel 2018) in zijn 

schetsmatige scherpe illustraties waterverfkleuren. Nu beide tekenstijlen elkaar raken 

ontstaat iets geheel nieuws. Voor Zevenbergen is dit haar debuut als schrijfster.  

Lennox is een jongen van elf. Hij weet dat zijn vader zo nu en dan naar het Onzichtbare 

Ziekenhuis moet, maar waarom? Als hij op een dag het gelukshangertje, in de vorm van een gouden sikkel, 

vindt dat zijn vader altijd om zijn nek heeft en nooit af doet, besluit hij samen met zijn vriendinnetje Aya 

zijn vader te verrassen in het ziekenhuis waar hij die dag een afspraak heeft. Maar als hij daar eenmaal 

aankomt, blijkt hij de hanger onderweg verloren te zijn… In samenwerking met IXL, een organisatie die 

streeft naar meer bekendheid van sikkelcelziekte. 19 Juni is het Wereld Sikkelceldag. 

Leeftijd 10+ 

 

 


