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Inleiding
Hoi juf/meester. Hopelijk geniet je weer van alle kinderen die je nu weer in levende lijve om
je heen ziet. Ik heb de afgelopen weken zo vaak om me heen gehoord “Ik wou dat ik weer
naar school kon.” Wie had dat gedacht, voor veel kinderen duurt de vakantie altijd te kort,
ongeacht de lengte ervan. Maar dit is wel een heel andere situatie.
In deze nieuwsbrief nog een paar dingen die te regelen zijn voor de zomervakantie, en
verder al een aantal dingen voor de start van het nieuwe schooljaar
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, doe er je voordeel mee

Kinderjury
Deze week, nog tot en met 17 mei, kan er gestemd worden op de leukste boeken die in 2019
zijn verschenen Stimuleer je leerlingen om mee te doen aan de Kinderjury. 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.

Materialen bestellen leescampagnes
De bestelperiode is verlengd tot 8 juni. Een aantal scholen hebben hun materialen al besteld
voor de diverse leescampagnes. Wil jij deze materialen ook op school kunnen gebruiken
voor de diverse leescampagnes? Je bestellingen kun je plaatsen via
http://www.kinderboekengids.nl/?boekhandel=54815 dan zorg ik dat het voor jullie
school klaar staat.

Bestellen kan nog tot 8 juni

Kinderboekenweek
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
Misschien doen we het dit jaar wel helemaal anders…
Vanwege de anderhalve-meter-maatregel is het niet handig om met veel collega’s samen te
komen in een volle Kinderboekentuin. Daarom aan jullie het volgende voorstel: 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.
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?

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.

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 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 Boekenberg-lesbrief 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.
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.
De bestellijst voor de kerntitels en de Boekenberg-titels is als bijlage in de mail toegevoegd.

Zomerlezen
Sommige kinderen hebben de afgelopen tijd thuis
misschien wel meer gelezen dan normaal, Veel
kinderen hebben (waarschijnlijk) minder gelezen
en zijn daardoor in leesniveau achteruit gegaan.
Voor de zomervakantie heeft uitgeverij Zwijsen
een speciale aanbieding, een AVI-stripboek op
E3 en E4 niveau voor maar € 5,- per stuk. Deze
boeken zijn als school te bestellen, maar hier
reclame voor maken mag natuurlijk ook, in De
Kinderboekentuin zijn ze in juni ook verkrijgbaar.

Nederland Leest Junior
Dwars door de storm
Dit jaar is ‘Dwars door de storm’ van Martine Letterie en
Karlijn Stoffels voor groep 7 & 8 en vmbo 1 & 2. Dit jaar
gaat niet alleen de Kinderboekenweek over geschiedenis,
ook Nederland Leest Junior duikt in het verleden. De
focus ligt daarbij op de kleine geschiedenis. Met de hele
klas één boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar
in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je
omgeving.
(originele cover:)
Groningen, 1953. Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs. Maar
arbeiderskinderen leren niet door. Toch studeert ze om zich op de hbs
voor te bereiden. Haar ouders mogen er niets van weten.
De op Ambon geboren Jacob speelt het liefst gitaar. Rock- ’n-roll, juist
de muziek waar zijn vader zo’n hekel aan heeft. Samen met zijn familie
komt Jacob naar het woonoord in Finsterwolde, dat met zijn kaalheid in
schril contrast staat met de prachtige schelpenstranden die hij zich
herinnert van Ambon. De werelden van Tjakkie en Jacob hadden niet
meer kunnen verschillen. Toch delen ze iets heel belangrijks: een droom
die lijnrecht tegen die van hun ouders ingaat.
Dwars door de storm boort een periode in de Nederlandse geschiedenis aan waar nog
weinig of geen jeugdboeken over geschreven zijn: de komst van de Molukkers in Nederland.
Het complete Nederland Leest Junior Boekenpakket bestaat uit:
32 boeken van Dwars door de storm voor in de klas
Toegang tot de lesmaterialen
Een poster voor in de klas
Hebben jullie de Bieb Op School (BOS), vraag dan je leesconsulent hiernaar.
Hebben jullie een eigen bieb, dan is er de mogelijkheid om voor € 25,- deze set boeken aan
te schaffen. Bestel ze via CPNB http://www.kinderboekengids.nl/?boekhandel=54815

Doe deze bestelling ook vóór 8 juni

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

Het fortuin van Fausto – Oliver Jeffers
uitgeverij Fontein

Er was eens een man die geloofde dat alles van hem was. Hij ging op pad om zijn
eigendom te overzien. ‘Jij bent van mij,’ zei Fausto tegen de bloem, het schaap en de berg
en zij bogen voor hem. Maar dit was nog niet voldoende voor Fausto. Hij bemachtigde
een boot en zette koers naar zee…
Het fortuin van Fausto is een fabel over de hebzucht van de mens en onze relatie met de
natuur, en is nu urgenter dan ooit..

Mijn eerste vogelboek – Zoë Ingram
uitgeverij Lemniscaat

In grote, gekleurde prenten schildert Zoë Ingram drieëntwintig vogels. Van het vrolijke
pimpelmeesje tot de statige ekster en van de stadsduif tot de sperwer – in dit prachtige
vogelboek ontdek je de vogels die je het vaakst in je tuin, op het balkon of in het park
tegenkomt. Dankzij de fijne tekeningen leer je de vogels in een mum van tijd te
herkennen. Daarnaast kom je van alles te weten over wat ze eten, waar ze leven en meer
verrassende feitjes, want wist jij bijvoorbeeld dat een spreeuwenzwerm uit wel 100.000 vogels kan bestaan,
of dat in de Eerste en Tweede Wereldoorlog tweeëndertig duiven een medaille hebben gekregen voor hun
moed? Voor je het weet ben je een vogelexpert.

Keizer ei – Karst-Janneke Rogaar
uitgeverij Kluitman

De korte ei en de lange ij. Veel kinderen (en volwassenen) breken er elke dag hun hoofd
over: welke gebruik je nou wanneer? Gelukkig is er nu een perfect redmiddel. Dit
humoristische en fantasierijke verhaal is hét ezelsbruggetje om voor altijd alle twijfel te
omzeilen. Want alle woorden met de korte ei staan in dit unieke boek, terwijl er niet één
ij in voorkomt! Vanaf nu wordt het kiezen tussen de twee simpelweg een ‘eitje’.

Dinges – David Walliams
Vertaald door Roger Vanbrabant
uitgeverij Clavis

Een spannend en gek avonturenverhaal vol doldwaze tekningen. Voor dingesen vanaf 8
jaar. Mirthe heeft alles. Echt alles. Maar het is niet genoeg. Ze wil nog meer. Ze wil nog
één ... dinges! Ja, Mirthe wil een dinges. Maar wat is dat eigenlijk? Mama en papa
weten het niet, maar ze willen hun dochter niet teleurstellen. Dus ze gaan op zoek, van
de bibliotheek tot in de jungle. En zo begint er een hilarisch avontuur vol bizarre
wezens, brave ouders, een stout kind en een verschikkelijk dinges.

De geheime test – Cis Meijer
uitgeverij Zwijsen
leesniveau AVI M5

Spannende detectiveserie Team 3 van thrillerauteur Cis Meijer voor kinderen vanaf 9
jaar. Dit is het eerste boek uit de serie. Beleef alle avonturen van Raf, Dunja en Iza. In
De geheime test is Iza net verhuisd naar de grote stad. Ze heeft nog geen vrienden.
Tijdens een wandeling met haar hond Elvis komt ze klasgenoten Raf en Dunja tegen.
Ze halen haar over tot een potje voetbal. Midden in hun spel scheurt een zwarte

bestelbus weg, en dan … is Elvis verdwenen. Wat een ramp! Iza moet Elvis terugvinden voordat het te laat
is. Samen met Raf en Dunja gaat ze op onderzoek uit!

Offerkind – Rob Ruggenberg
Uitgeverij Querido

Aïn vlucht van haar familie vandaan omdat ze iets ergs heeft gedaan waar ze zeer
zwaar voor zal worden gestraft. Een meisje alleen kan niet overleven in het
Nederland van vierduizend jaar geleden, dus is ze blij dat Kraai met haar mee is
gevlucht. Kraai voelde zich een buitenstaander omdat zijn vader van een andere stam
is en hij er anders uitziet. Samen met hem moet ze uit handen van de achtervolgers
kunnen blijven. Maar kunnen ze wel op tegen de wraak van de moerasgodin?
Inspiratiebron voor dit spannende verhaal was de vondst van een graf uit de bronstijd
vlak bij Wassenaar op een plek waar Rob Ruggenberg als kind vaak speelde. In dat
graf lagen twaalf kinderen en volwassenen die een gewelddadige dood hadden gevonden.
Dit boek is niet voor tere kinderzieltjes…

Alfabet – Charlotte Dematons
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

b is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert,
terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in bikini een bloemkooltje in zijn
buggy bekijkt.
t is van tandarts - een teckel - die met een tang een tand trekt van een
tyrannosaurus rex terwijl zijn toegewijde tandartsassistent - een tapir - toekijkt.
Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit
prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos
zoek- en ontdekfeest.
Zesentwintig uitbundig getekende platen, één voor elke letter van ons alfabet!
Een speciale plaats in alfabet wordt ingenomen door een opvallend gestreept
figuurtje: de letterdief. Op alle platen is hij op zoek naar de letter, maar hij neemt
ook telkens nog iets anders mee!
Dit boek verschijnt op 5 juni.
Op de website www.alfabetboek.nl en alfabetboek.be is een schat aan informatie
te vinden: tips voor juffen en meesters om alfabet op het digibord in de klas te
gebruiken, maar ook de complete woordenlijsten van alle planten, dieren,
dingen, zaken en begrippen uit het boek!
Via de website is bovendien een speciale app te downloaden. Houd je telefoon of tablet boven het
boek en alle woorden worden zichtbaar!
Bij het boek werd een lesbrief gemaakt door Firma Fluks.
De lesbrief is bestemd voor de middenbouw van het basisonderwijs en gratis te
downloaden via www.alfabetboek.nl en alfabetboek.be.
Kleuteruniversiteit maakt projecten op basis van kinderboeken. Ook bij alfabet
heeft Kleuteruniversiteit enthousiasmerende en uitdagende activiteiten
ontwikkeld voor leerkrachten, kleuters en groep 3.

De tekenkunst van Charlotte Dematons kennende (Gele Ballon, Nederland, Sinterklaas en vele
andere) wordt dit vast ook weer een enorm kijkfeest. Dit boek is ook erg goed bruikbaar voor de
onderbouw van de basisschool!

