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 Inleiding 

Hoi juf/meester. De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, met daarin een reminder voor een 

aantal dingen rondom de Kinderboekenweek, en daarnaast zeker een aantal dingen die je 

volgens mij niet mag missen. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief, doe er je voordeel mee. 

 

Thea Beckman Prijs en ‘De Jonge Beckman’ 

Het volgende bericht kreeg ik doorgestuurd vanuit Stichting Lezen, zij zoeken in Nederland 

20 kinderen die willen deelnemen aan de jury voor het beste historische boek van 2020. 

Meedoen = snel reageren!! 

Meedoen aan de jury voor de Jonge Beckman!  

Voor de Thea Beckman Prijs 2020 heeft de volwassen jury vijf boeken geselecteerd die kans maken 
op de prijs voor het beste historische boek dit jaar. Het zijn vijf spannende, mooie, tragische boeken 
over verschillende periodes in de geschiedenis.  
Ieder jaar wordt naast de Thea Beckman Prijs ook de Jonge Beckman uitgereikt. Een jury van lezers in 
de leeftijdsgroep 8-12 jaar die de shortlist leest en een eigen winnaar kiest.  
Wil jij graag meedoen in de jury voor de Jonge Beckmanprijs? Dan kun je je nu aanmelden! Lees eerst 
deze informatie goed door. Wij zoeken 20 juryleden die: 

• tussen 8 en 12 jaar oud zijn 
• dol zijn op lezen 
• houden van verhalen over vroeger 
• deze zomer 5 (soms dikke) boeken willen lezen 
• in een boekje aantekeningen willen maken over die boeken 
• begin september één keer willen vergaderen (digitaal als fysiek nog niet lukt) 
• in september naar de prijsuitreiking in het Archeon willen komen. (zaterdagochtend 19 

september 2020) 

Lijkt het je nog steeds leuk om mee te doen? Fijn! Download hier een inschrijfformulier, vul deze 
helemaal in en laat het formulier door een ouder/verzorger ondertekenen. Mail het ingevulde 

http://www.archeon.nl/upload/pdf/Sollicitatiebrief%20jurylid%20De%20Jonge%20Beckmanprijs.pdf


formulier vóór 22 juni 2020 naar emailadres: info@archeon.nl. Waarschijnlijk krijgen we heel veel 
aanmeldingen. Uit al die aanmeldingen kiezen we een Jonge Beckman jury. Als jij wordt uitgekozen 
krijg je voor 1 juli 2020 bericht. 
https://www.archeon.nl/nl/evenementen/thea-beckman-
prijs.html    https://www.archeon.nl/nl/nieuws/shortlist-thea-beckmanprijs-2020.html  

 

Geef een prentenboek cadeau  

De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ heeft 

als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. 

Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten 

om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een 

toegankelijke manier beschikbaar te maken.  

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! 

Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven 

aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen 

te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n 

gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, 

school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen. 

Vanaf komende vrijdag 12 juni is de klassieker Woeste Willem volop te koop voor € 2,50. 

Heb jij er een leuke bestemming voor? 

Bij ons in de Kinderboekentuin is er de mogelijkheid om het boek te doneren aan Happy 

Hippo, de cadeauservice vanuit de Voedselbank. Zij een cadeaudoos samen voor jarige 

kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. 

 

  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.  

Omdat we in de winkel de drukte tijdens de Kinderboekenweek een beetje willen spreiden, is 

er, in overleg met het CPNB afgestemd dat de Kinderboekenweekgeschenken de hele 

maand oktober cadeau worden gedaan bij aankoop van boeken. Het is dus niet nodig om 

echt de eerste tien dagen van oktober langs te komen om het speciale boekje van Arend van 

Dam te scoren. 

 

 Meesters- & Juffen inspiratieavond 
We doen het dit jaar helemaal anders… 

Vanwege de anderhalve-meter-maatregel is het niet handig om met veel collega’s samen te 

komen in een volle Kinderboekentuin. Hebben jij en je team interesse: Ik kom bij jullie op 
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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? 

Contact: info@kinderboekentuin.nl  

 

Kerntitels 
Alle kerntitels van de komende Kinderboekenweek zijn bij ons op voorraad. 

De boeken van de Boekenberg-lesbrief zijn nog niet allemaal leverbaar, maar worden de 

komende maanden verwacht. 

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.  

 

 

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.  
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Nogmaals Arend van Dam 

Op dit moment nog in ontwikkeling, de laatste hand wordt er aan gelegd 

en eind augustus komt het uit, het nieuwste boek van Arend van Dam: 

De Gijzelaar en de Bastaard 

Wat maakt dit boek zo bijzonder? 

De hoofdpersoon is niemand minder dan Prins Filips-Willem van Oranje. Hij 

wordt als dertienjarige gegijzeld door de koning van Spanje. Een belangrijk 

deel van dit verhaal speelt zich in Spanje af, waar Filips-Willem zich afvraagt 

wat zijn lot zal zijn. Na jaren keert hij terug in Nederland en vestigt zich in 

Breda. Hij laat hier het Speelhuis bouwen (aan, jawel, de kop van wat nu de 

Speelhuislaan heet, in de Belcrum). 

Momenteel ben ik samen met Arend van Dam én een historicus uit Breda aan het bekijken of 

we samen iets kunnen organiseren rondom dit boek voor alle geïnteresseerden uit Breda en 

omstreken, mogelijk bij het Kasteel van Breda / KMA, rond eind augustus / begin september. 

Meer daarover volgt op onze sociale media en hopelijk ook in BN De Stem. 

 

  Nieuwe boeken getipt 

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

 

Het grote boek over de aarde – Anne-Sophie Baumann 
uitgeverij Davidsfonds/Infodok 

Hoe ontstaan bergen? Waar komt de lava vandaan die uit een vulkaankrater stroomt? Is 

er altijd leven op aarde geweest? Hoe hoog reiken de wolken? Is het overal op aarde 

even laat? Trek aan een flapje en leer alles over de explosieve binnenkant van een 

vulkaan, sla een pagina om voor een pop-upbergketen of draai aan het rad om de wieken 

van een windmolen te laten bewegen! In dit boek worden een heleboel beweegbare delen 

gecombineerd met gedetailleerde illustraties en wetenschappelijk onderbouwde 

informatie. Zo leer je spelenderwijs alles over de werking van onze eindeloos fascinerende en 

wonderbaarlijke planeet. 

Leeftijd 4+ 

 

De koffer – Chris Naylor-Ballesteros 
uitgeverij Gottmer 
De koffer' is een bijzonder prentenboek dat aan het denken zet over vreemdelingen en 

vluchtelingen. Op een dag verschijnt er een oververmoeide vreemdeling met slechts 

een koffer. Iedereen barst van de vragen. Wat komt hij doen? Waar komt hij vandaan? 

En: wat zit er toch in die mysterieuze koffer? 'De koffer' is een hartverwarmend 

verhaal over hoop en vriendelijkheid en de manier waarop we omgaan met mensen in 

nood. Met slechts een paar personages en eenvoudige illustraties heeft Chris Naylor-Ballesteros een raak en 

ontroerend verhaal gecreëerd dat ouders en kinderen aan het denken zal zetten. Sterk door zijn eenvoud.  

 

Khaled Hosseini, auteur van de bestseller 'De vliegeraar' is erg onder de indruk van De koffer: ‘In een tijd 

waarin meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld maakt dit prachtig geïllustreerde en 

ontroerende verhaal over vriendelijk zijn tegen vreemden diepe indruk. Ik hoop dat alle ouders 'De koffer' 

met hun kinderen zullen lezen.’ 

Leeftijd 5+ 

 

 

 



Planeet Omar – Onverwachte superspion – Zanib Mian 
uitgeverij Volt 

Dit boek is deel 2 van een leuke nieuwe serie met een Marokkaans jongetje in de 

hoofdrol. Omar en zijn vrienden hebben hun zakgeld al eeuwen opgespaard zodat ze het 

ultieme Nerf Blaster-gevecht kunnen houden. Maar wanneer Omar ontdekt dat zijn 

moskee in de problemen zit, besluiten ze hun centen te doneren. Als dat nog niet genoeg 

blijkt te zijn, besluiten ze geld in te zamelen door klusjes te doen, zelfgebakken koekjes 

te verkopen en een talentenjacht te houden. 

Alles gaat perfect, tot het geld opeens mysterieus verdwijnt. Kunnen ze ontdekken wie 

het geld heeft gestolen voor de moskee dicht moet? En wat houdt Omars zus Maryam 

toch verborgen op haar kamer? Dit boek is zeer herkenbaar voor kinderen uit de Marokkaanse cultuur, en 

voor de kinderen met Nederlandse achtergrond geeft het een leuke inkijk in deze cultuur binnen Nederland. 

Het is geschreven als graphic novel, dus ook voor niet-zo-lezers erg geschikt. 

Leeftijd 8+ 

 

Code wifi – Monique van Hest 
uit de serie ‘Lees je digiwijs’ 

uitgeverij Zwijsen 
Spannend verhaal over wifi, 4G, onmisbare mobieltjes en een whizzkid voor lezers 

vanaf 8 jaar. Aleks en Sofya gaan met hun oma naar haar geboorteland. Bij de grens 

zien ze twee kinderen wegsluipen. Wat is hun geheim? Aleks en Sofya gaan op 

onderzoek uit. Ze ontdekken dat de kinderen op zoek zijn naar hun ouders, die ze 

kwijt zijn geraakt tijdens een vlucht uit de oorlog. Aleks en Sofya doen er alles aan 

om te helpen. Maar of dat genoeg is? 

 

In kaders staat uitleg van belangrijke begrippen over digitale geletterdheid, zodat de lezer meer over dit 

onderwerp te weten komt. In deze serie zijn voor deze leeftijd 4 titels verschenen, evenals voor de leeftijd 

10-12 jaar. 

Leeftijd 8+ 

 

Canada is eng – Lenneke Westera 
uitgeverij Eigenzinnig 

Nino houdt van fossielen, telt graag stoeptegels en eet het liefst Knorr Wereldgerechten. 

Op beesten is hij niet zo dol, in een kamer vol hertengeweien kan hij niet slapen, en zijn 

wandelschoenen wil hij schoon houden. Mama vindt Nino een schijtluis, en stuurt hem 

op reis naar Canada, om zijn angsten te overwinnen. Samen met zijn vader moet Nino 

daar allerlei spannende mannendingen gaan doen. Van slootje springen, hutten bouwen 

en van een brug af tokkelen, tot wildwaterkanoën en beren spotten. Het is allemaal 

vreselijk eng, maar het ergste is wel dat Rocky bij elk uitstapje meegaat. Zij is half 

Canadees, half Nederlands en bloedirritant. Zij is alles wat Nino niet is en sleept hem 

mee in spannende avonturen. Canada is eng is een verhaal met een subtiele diepgang. Het gaat over angsten 

en moed, over Canada en beren, over een ver weg wonende moeder en vriendschap, en over een zwerver 

met een verhaal. Canada is eng is het zesde kinderboek van Lenneke Westera. Kijk voor meer informatie 

op www.lennekewestera.nl. 

Eind juni verschijnt dit boek. Op een zonnige zondag in de zomervakantie wordt de feestelijke presentatie van dit 

boek gevierd op een nog nader te bepalen buitenlocatie in de buurt van Breda in samenwerking met De 

Kinderboekentuin. Houdt sociale media in de gaten! 

Leeftijd 8+ 

 

 

 

 

 

 



Chaos United breekt door – Gerard van Gemert 
uitgeverij Condor 

Deel 2 in een grappige serie. 

Het is snikheet in Donkersloot, maar dat houdt Milan en zijn vrienden niet tegen! Deze 

zomer bereiden ze zich voor op het schoolvoetbaltoernooi. Maar of dat nu zo makkelijk 

gaat... 

Chaos United stort zich in een loodzwaar trainingskamp en doet ook nog eens mee aan 

een spannende voetbalquiz. Kan ons favoriete team de hitte aan? En waar komt die 

mysterieuze alpaca toch vandaan? 

Een boek vol voetbal, humor en als graphic novel geschreven. 

Leeftijd 10+ 

 

Rennen! – Cora Sakalli 
Uitgeverij Moon 

Loep is 11 jaar en kan alles, behalve stilzitten. Als haar zusje valt en in het ziekenhuis 

belandt, krijgt Loep de schuld en moet ze voorlopig bij haar oom en tante gaan wonen. 

En die wonen best ver weg... Loep doet haar best om zich als een rustig meisje te 

gedragen, zodat ze snel weer naar huis mag. Zo neemt ze zich voor om niet naar het 

verlaten pretpark Silvaland in het bos te gaan. Ook belooft ze om uit de buurt te blijven 

van het oude verwaarloosde hotel. Maar voordat ze het weet raakt ze verzeild in een 

strijd met de grootste pestkoppen van haar nieuwe school. Hiermee brengt ze niet alleen 

zichzelf maar ook haar nieuwe vriend Walter in gevaar. Is rustig worden het enige wat 

haar kan helpen? 

Een prachtig boek waarbij je Loep in je hart sluit en hoopt dat alle goeds wat ze in haar hart heeft ook kan 

waarmaken. Leeftijd 10+ 

 

Nogmaals: 

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 is nét verschenen en nu wordt al hard gewerkt aan tweede, derde én vierde druk, de eerste 

druk was al volledig uitverkocht binnen twee dagen. 
 

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. 

Dit boek is erg goed bruikbaar voor de hele basisschool! 

 


