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Inleiding
Nieuwsbrief nummer 3. Vol inspiratie, veel leesplezier!
In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
* Rembrandt
* beste Boekverkoper?
* Juffen en meesters inspiratieavond
* Kinderboekenweek
* boeken
* activiteiten in de winkel de komende tijd
* tot slot

Rembrandt
Beste Boekverkoper?

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 Boekenberglesbrief zijn gericht op
verdieping van de beleving door taal- en leeswerkvormen te hanteren.
De volgende titels worden uitgewerkt:
Verhalend
Timmers, Leo
Bond, John
Marcero, Deborah
Aalst, Eva van
Mollema, Elisabeth
Walliams, David
Koolwijk, Pieter
Rundell, Katherine
Morosinotto, Davide

Garage Gust
Klein Konijn, niet verdwaald
Met Roos op reis
Kosmo’s ruimtereis
Mo en Tijger gaan op reis
Het IJsmonster
Prutje
De ontdekkingsreiziger
Het mysterieuze horloge van
Walker & Dawn

€ 15,99
€ 14,99
€ 14,99
€ 15,99
€ 14,99
€ 19,95
€ 14,95
€ 17,99
€ 16,95

Peuters
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vervoer
Rijden, vliegen en varen
Giganten
Het geheime boek van de
ontdekkingsreiziger

€ 14,99
€ 19,95
€ 19,99
€ 24,50

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Informatief
Grée
Mack
Frattini, Stéphane

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 Boekenberglesbrief 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.)

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek is het feest in De Kinderboekentuin. Op woensdag 2 oktober
vieren wij ons 2-jarig bestaan. Verder zullen deze 10 dagen bol staan van allerlei activiteiten
voor zowel jonge als wat oudere kinderen. Een volledige agenda volgt nog.
Alvast wil ik laten weten dat Anna Woltz, die dit jaar het
kinderboekenweekgeschenk schrijft, op bezoek komt in De
Kinderboekentuin! Op donderdagmiddag 10 oktober om 16:00 uur is ze bij
ons in de winkel. Reserveer dit alvast in je agenda!

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, maak dan snel een
afspraak, want de ervaring leert dat de agenda snel kan vollopen.
Meester & Juffen inspiratieavond
Ook dit jaar organiseren we weer een inspiratieavond voor meesters en juffen, gericht op de
Kinderboekenweek, de thematitels en de titels van de Boekenberglesbrief. Ook spelletjes
zullen aan bod komen, we werken daarvoor samen met Dé Spellenwinkel uit Breda. Deze
avond zal plaatsvinden op dinsdag 3 september, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
De avond is gratis. Aanmelden graag via mail inof@kinderboekentuin.nl En wanneer je je
aanmeldt, rekenen we op je komst.
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. De bestellijst voor de
kerntitels en de Boekenbergtitels volgt z.s.m.

Nederland leest junior
Voor de bovenbouw is er de mogelijkheid om op een goedkope manier
klassikaal een boek te lezen. Dit jaar heeft de organisatie van Nederland
Leest Junior gekozen voor de titel Borealis van Marloes Morshuis.
Hebben jullie de Bieb Op School, dan zal dit een onderdeel zijn van jullie
abonnement. Hebben jullie dit niet, dan is het nog steeds héél
aantrekkelijk, want het Nederland leest juniorpakket, is voor €20,15 (incl.
btw) te bestellen Hiervoor krijg je 32 boeken voor in de klas, toegang tot
de lesmaterialen en een poster voor in de klas.

Bestellen kan via www.kinderboekengids.nl (en geef middels de kaart aan dat dit via De
Kinderboekentuin wordt besteld)
Korte inhoud van het boek:
Op de hele wereld worden kinderen van 13 jaar ontvoerd en naar een geheime locatie
gebracht in Alaska. Daar in de ijzige kou worden de uitverkorenen opgeleid om een
dreigende klimaatramp te voorkomen. Maar zitten ze daar wel op te wachten? De
hoofdpersoon, Joppe uit Nederland in ieder geval niet, hij doet alles om zijn vrijheid terug te
krijgen. Maar niet iedereen is hem gunstig gezind…

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

Er hangt een geheim in de lucht, De magische apotheek deel 1 - Anna Ruhe
vertaald door David Orthel
Uitgeverij Holkema & Warendorf

Eerste deel in een spannende serie van drie boeken
Om zelf te lezen vanaf 9 jaar, maar ook fantastisch om voor te lezen
Een magische setting, een avontuurlijk verhaal en een stoere heldin!
Het ruikt vreemd in de oude villa, naar… naar wel duizend dingen tegelijk! Dat is het
eerste wat Lucie aan haar nieuwe thuis opvalt. Maar die geuren lijken nergens vandaan
te komen en de sleutel die Lucie onder een vloerplank vindt, lijkt in geen enkel slot te
passen. Is er soms een verborgen kamer in de villa?
Samen met haar jongere broertje Benno en hun buurjongen Mats gaat Lucie op onderzoek uit. Als ze de
geheime kamer in de villa vinden, kunnen de kinderen hun ogen niet geloven: de muren hangen van de
vloer tot aan het plafond vol met planken. En op die planken staan duizenden flesjes, waarin de heerlijkste
parfums borrelen en glinsteren! Al snel komen ze erachter dat achter het glas niet alleen de heerlijkste
geuren schuilen, maar ook talloze gevaren. En één flesje kan zelfs beter voorgoed gesloten blijven…

De boom met het oor - Annet Schaap
Uitgeverij Querido

Een kleine jongen kan niet wachten om na schooltijd te vertellen wat hij die dag voor
bijzonders heeft ontdekt. Maar zijn ouders zijn aan het werk en om hem heen heeft
iedereen het te druk om naar de jongen te luisteren. Zelfs de vogels, insecten en honden
in het park hebben geen tijd voor hem. Wel vertellen ze over de allerhoogste boom van
het park. Want wat de mensen niet weten, maar alle dieren wel, is dat er in de stam van
de boom een oor zit. Een oor dat echt luistert…
Gouden Griffel-winnaar Annet Schaap schreef een ontroerend verhaal voor klein en groot, over opgroeien
en het belang van een luisterend oor. Met illustraties van grootmeester Philip Hopman.

Hoe voed ik mijn ouders op - Stine Jensen & Frank Meester
Uitgeverij Kluitman

Grappig handboek voor elk kind dat zijn ouders weleens een lesje wil leren. Allerlei
probleemouders komen aan bod, zoals de telefoonouder, de overwerkte ouder, de tejong-gekleed-ouder, de ruzie-ouder, de mijn-kind-is-hyper-intelligent-ouder en zo nog
15 onuitstaanbare vaders en moeders die wel een beetje opvoeding kunnen gebruiken!
Elk hoofdstuk begint met het probleem van een kind, dat vervolgens tips krijgt van
andere kinderen én van filosofen Stine en Frank (die zelf overigens ook geen perfecte
ouders zijn...) Leuk en leerzaam voor ouder en kind!

Het Vrolijke Vogel Boek - Yuval Zommer - vertaald door Jesse Goossens
Uitgeverij Lemniscaat

Deel 4 in een serie: een mooi getekend non-fictieboek met daarin allerlei vogels die op
een leuke, heldere manier beschreven worden. Een mooi boek om in te kijken en zo meer
te weten te komen over vogels dicht bij huis en verder weg. Aan dit boek gingen deze
titels vooraf: Het Buitengewone Beestenboek, Het Bijzondere Beestjes Boek en Het
Zinderende Zee Boek.

Activiteiten in de winkel de komende tijd
25 mei Bookstoreday
Feestdag in de boekwinkel! Bij ons is deze dag een geurenspeurtocht te doen, gebaseerd op
het boek ‘Er hangt een geheim in de lucht - De magische apotheek’.
Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. Doe je mee, dan is er bovendien een kleine
verrassing voor je.
1 juni Rupsje Nooitgenoeg Dag
Rupsje Nooitgenoeg is dit jaar 50 jaar geworden. Om dit te vieren maken we er op deze dag
een feestje van (ja, alweer ;-)
Diverse activiteiten zijn er te doen rondom Rupsje Nooitgenoeg. Leuk voor de kleine
kinderen.
8 juni Grijze Jager Dag in het Archeon. Geen activiteit bij ons dus, maar wel is er een flyer in
de winkel te halen waarop staat wat je bij aanmelden mogelijk kunt winnen, o.a. een meet &
greet met de schrijver John Flanagan, hij is die dag aanwezig in het Archeon. En voor de
fans van deze serie, het nieuwe boek is vanaf 3 juni verkrijgbaar!

Kathleen Vereecken & Charlotte Peys…
…..gaan

samen
naar de

Kinderboekentuin komen!
Half juni zijn deze twee toppers uit Gent bij ons in de winkel op bezoek.

Wil jij met jouw groep 7 of 8 een bijzonder uitje, neem dan snel contact op met De
Kinderboekentuin. Kathleen zal vertellen over en voorlezen uit haar boek Alles komt
goed, altijd, waarmee ze de Woutertje Pieterse Prijs 2019 won. Charlotte Peys zal
haar illustraties tonen en over haar werk vertellen. In nieuwsbrief 1 was al een korte
beschrijving van het boek te lezen.
Wil je dit bezoek aan deze twee laten slagen, dan zal er echter wel wat voorbereiding
in de klas aan vooraf moeten gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met de lesbrief die
gemaakt is en te vinden op de website https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/alleskomt-goed-altijd-lessuggesties-2019/
De koppeling die eventueel naar nu te leggen is, gaat ook over oorlogen en mensen die
vluchten. De nacht van 15 op 16 juni is in Nederland ‘De nacht van de vluchteling’.

Tot slot
Even aandacht voor mezelf.
In de eerste nieuwsbrief heb ik mezelf niet eens fatsoenlijk aan je voorgesteld (het
schaamrood staat nu op mijn wangen). Bij deze:
Ben je al bekend met De Kinderboekentuin?
Dit is een speciaalzaak voor kinder- en jeugdboeken in Breda en
bestaat sinds oktober 2017.
Ik ben Annelies Harzing en ben de eigenaar van deze mooie
winkel. Voordat ik met De Kinderboekentuin ben begonnen, heb ik
24 jaar in het onderwijs gewerkt, op De Rotonde in Breda. Mijn
werk daar bestond uit mentorschap, remedial teaching,
dyslexiecoaching en uiteraard ook lesgeven.
Nu promoot ik de boeken vanuit een andere hoek, het mooie
boekenvak.
En ….. blijkbaar wordt mijn inzet en mijn werk door mensen gewaardeerd, want ik ben (nu al)
genomineerd voor beste boekverkoper van 2019/2020 en sta ik op de longlist. Om op de
shortlist te komen, kun je op me stemmen middels de volgende link:
http://www.stichtingelspeet.nl/boekverkoper-jaarverkiezing-20192020/ Dit kan t/m 2 juni 2019.
Mag ik reken op jouw stem?

