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 Inleiding

Hoi juf / meester, hopelijk geniet je weer van het lesgeven in je klas, ondanks de 

beperkingen die het nog met zich meebrengt. 

Deze nieuwsbrief geeft je weer ideeën voor leesbevordering en een aantal dingen die ermee 

samenhangen. Ik wens je veel leesplezier! 

 Geef een boek – prentenboek cadeau 

In de vorige nieuwsbrief berichtte ik al over deze actie. De uiterste besteldatum is echter voor 

‘Brief voor de koning’ een maand opgeschoven.  

Bestellen voor school  kan natuurlijk! Leuk om samen te lezen in de klas of om cadeau te 

geven, je hebt daar zelf vast wel ideeën voor. 

De uiterste besteldatum voor ‘Brief voor de Koning’ is nu vrijdag 26 maart 

De uiterste besteldatum voor Max en de maximonsters is vrijdag 23 april 

Bel of mail om je bestelling door te geven: 06 54 202 148   info@kinderboekentuin.nl 

In onderstaande afbeelding de prijs per boek en de verschijningsdata 

mailto:info@kinderboekentuin.nl


 

Schrijver in de klas 

Misschien heb je het al ergens gelezen, gezien of gehoord? In de periode van 1 maart 

t/m 1 juli wordt een schrijversbezoek op school gesubsidieerd door het Letterenfonds en 

de Schrijverscentrale 

Boekhandels, bibliotheken en scholen in Nederland kunnen via De Schrijverscentrale een 

schrijversoptreden boeken, waarbij het Letterenfonds het honorarium voor de schrijvers 

subsidieert tot € 500. 

Aanvragen en voorwaarden 
Boekhandels, bibliotheken en scholen kunnen voor boekingen van 
schrijvers contact opnemen met De Schrijverscentrale. De subsidie 
wordt toegekend op het moment dat de schrijver is aangevraagd en 
geboekt. Kijk hier voor de voorwaarden, aanvragen 
kunnen online worden ingediend. Vermeld bij een online-aanvraag s.v.p. 
dat u op de hoogte bent van de voorwaarden. 
 
Ik zeg doe er je voordeel mee! 

 

Kinderjury Leesweken 

Inmiddels zijn de Kinderjury leesweken van start gegaan. 

Alle kinderen in Nederland in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 

vormen samen de Kinderjury. Zij bepalen met elkaar welk 

boek de lezersprijs van de Kinderboekenweek in 

ontvangst mag nemen. 

Als je het lespakket voor jouw school hebt besteld, dan 

hoef ik je verder niets meer uit te leggen. Heb je dat niet, 

dan volgen hier een paar belangrijke data, want ELK 

KIND in Nederland kan en mag meedoen als kinderjury. 

Van 3 maart tot en met 9 mei zijn de leesweken. 

Maak de kinderen enthousiast voor de boeken die in 2020 

zijn verschenen en laat ze lezen lezen lezen! 

In de Stemweek, van maandag 10 t/m zondag 16 mei kunnen ze hun stem uitbrengen. Op 

23 juni worden de winnaars bekend gemaakt. 

Wat kunnen ze zoal lezen? In principe dus elk kinderboek dat in 2020 is verschenen. Op 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ vind je de tiplijst, dit geeft misschien wat meer 

houvast binnen het enorme aanbod. Op deze website kun je ook een korte beschrijving 

vinden per boek en je kunt de eerste paar bladzijdes lezen. Zo kun je al een beetje ‘proeven’ 

van elk boek. 

MAAK ZE ENTHOUSIAST VOOR DE BOEKEN!!! 
 

 

 

 

https://deschrijverscentrale.nl/contact
https://deschrijverscentrale.nl/voorwaarden-steunmaatregel-schrijvers
https://deschrijverscentrale.nl/boeking/login
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/


 

 Week van de Kinderfilosofie 

 

In april is de Week van de Kinderfilosofie met heel veel 

activiteiten, binnen én buiten! 

 

De allereerste Week van de Kinderfilosofie is dit jaar van 

vrijdag 9 t/m zaterdag 17 april. Het thema is ‘natuur’. Door 

het hele land worden activiteiten georganiseerd om kinderen 

te laten filosoferen over natuur, zowel binnen als buiten, op 

school en thuis, in de bieb of op het strand. Kijk voor meer 

informatie en activiteiten in de buurt op 

www.weekvandekinderfilosofie.nl  

 

Eén van de 21e-eeuwse vaardigheden is ‘kritisch denken’ en dat is wat kinderen leren bij 

filosoferen. Tijdens filosoferen denken kinderen met elkaar na over uiteenlopende 

onderwerpen. In de Week van de Kinderfilosofie vooral over natuur: Waar houdt natuur op? 

Heeft de natuur een eigen mening? Zijn mensen natuur? Hebben planten en dieren rechten? 

Zijn dieren in een dierentuin of op een kinderboerderij natuur? Zijn we verantwoordelijk voor 

wilde dieren?  

  

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.  

 

Wil je weten welke activiteiten in de buurt worden georganiseerd of wil je meer informatie? 

Kijk op www.weekvandekinderfilosofie.nl  

 

 

  Nieuwe boeken getipt 

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

 

Kalm aan AAPJE – Jess French 
uitgeverij Veltman 

Soms moet je het kalm aan doen om de wereld om je heen te zien. Aapje heeft 

altijd haast, tot ze een superrelaxte luiaard tegenkomt, die haar helpt om haar kijk 

op de wereld te veranderen. Dit rijmende verhaal, met een vrolijk jungle-ritme, is 

het eerste prentenboek van dr. Jess French, auteur van kinderbestsellers, tv-

presentatrice, dierenarts en milieubeschermer. 

Leeftijd 4+ 

 

 

 

  

http://www.weekvandekinderfilosofie.nl/
http://www.weekvandekinderfilosofie.nl/


Kalm aan – Rachel Williams 
uitgeverij Lemniscaat 
Overal om ons heen vinden wonderen plaats in de natuur. Elke dag, ieder uur, 

verandert er van alles op sprookjesachtige wijze. Het gebeurt vlak voor je ogen. 

Maar toch zie je het vaak niet… Ontdek 50 natuurverwonderverhalen. Kijk hoe ze 

zich voor je ontvouwen. Ga dan naar buiten en ontdek wat er allemaal om je heen 

gebeurt,als je kalm aan doet. Ontdek vijftig natuurwonderen om je heen. 

Leeftijd 6+ 

 

 

 

 

Zomaar een dag,  bij zomaar  een vijver – Bibi Dumon Tak  
uitgeverij Lannoo 

Op zomaar een dag, bij zomaar een ijver, in zomaar een lente, kropen zomaar wat 

dieren uit hun ei. 

 

Open dit boek, kijk tussen het riet en verwonder je over al wat vliegt, zwemt, kruipt 

en opgroeit bij de poel. Ontdek hoe een schildpad uit het ei komt en hoe een libel 

vleugels krijgt. De illustraties zijn gemaakt van de beelden van papier-maché, die 

gemaakt zijn voor de animatiefilm 

Leeftijd 5+ 

 

 

Blauwe Planeet  - Blue Planet II – Leisa Steward-Sharpe 
uitgeverij Lemniscaat 
De wereldberoemde natuurserie van Sir David Attenborough als kinderboek! In de 

zee leven meer verschillende soorten planten en dieren dan waar ook op aarde. 

Toch hebben we betere landkaarten van Mars dan van de oceaanbodem. Er valt nog 

zoveel te ontdekken! Ga mee op reis en ontmoet wezens die je wildste fantasieën te 

boven gaan, zwem achter otters aan door de kelpwouden en doorkruis de oneindige 

oceaan met de bultrugwalvissen. Ontdek onze Blauwe Planeet aan de hand van alle 

wonderbaarlijke, ontroerende en humoristische verhalen van de BBC-televisieserie 

en raak betoverd.  

Leeftijd 7+ 

 

 

 

Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes – 100 Bijzondere Nederlandse vrouwen 
uitgeverij ROSE Stories 

Na het succes van de eerste twee delen van Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, die 

wereldwijd zijn gelezen door bijna vijf miljoen mensen en zijn vertaald in 49 talen, 

gaat het avontuur verder in Nederland. Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes – 100 

bijzondere Nederlandse vrouwen gaat over de levens van buitengewone Nederlandse 

vrouwen van toen en nu. Vrouwen die hun eigen pad kiezen en hindernissen 

overwinnen, als schrijver, bergbeklimmer, arts, wetenschapper, politicus of activist. 

Van Frieda Belinfante tot Karin Amatmoekrim en van Harriette Verwey tot Jacoba van 

Beieren. Aan dit boek hebben 48 illustratoren en 16 schrijvers van Nederlandse bodem 

meegewerkt. Het is een boek vol inspiratie, speciaal voor iedereen die zijn eigen dromen volgt. Voor elk 

verkocht boek gaat 1 euro naar een van de vijf betrokken stichtingen die zich inzetten voor gelijke kansen 

van vrouwen en meisjes in Nederland. 

Leeftijd 9+ 

 



Pas op voor de Fluistervaar – Mirjam Mous 
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 

Daniëlle is alleen thuis wanneer er wordt aangebeld. Ze denkt dat het opa is, want die 

zou komen oppassen. Tot haar schrik staat er een vreemde man voor de deur. Het blijkt 

meneer Stoffels te zijn. Hij werkt in het geheime instituut voor bijzondere dieren en is 

op zoek naar een veilige plek voor zijn fluistervaar. De minister van volksgezondheid 

wil de zeldzame vogel namelijk laten inslapen. Als Daan even op de fluistervaar mag 

letten, voelt ze zich apetrots. Maar dan ontsnapt de vogel en loopt iedereen die te dicht 

in zijn buurt komt gevaar. Hoe kan ze dit nog oplossen? 

Leeftijd 7+ 

 

 

 

Help, een klas zonder meester! – Ilona de Lange 
Uitgeverij Leopold 

Sam baalt: de allerleukste meester die hij ooit heeft gehad, gaat weg. En de school kan 

niet zomaar een nieuwe juf of meester vinden. Als er niet snel een oplossing komt, 

worden de kinderen uit zijn klas over verschillende klassen verdeeld. Dat laat Sam niet 

gebeuren. Samen met zijn vrienden bedenkt hij een plan. Een Meesterplan! 

Een heerlijk, vlot te lezen verhaal. 

Leeftijd 9+ 

 

 

Een krekel in mijn slaapzak – Suzanne Weterings 
Uitgeverij Querido 

Op ontdekkingstocht in de natuur 

Het is hartje zomer. 

Mijn voeten zijn zo blij. 

Ze mogen in hun blootje. 

Mijn schoenen hebben vrij. 

Met je blote voeten op het gras, op je buik liggen kijken naar een mier, luisteren naar het gezoem van 

insecten, het plukken van de eerste rijpe framboos: buiten is er altijd iets te zien, horen, ruiken of proeven. 

Met haar versjes hoopt Suzanne Weterings kinderen te inspireren om meer en beter te kijken naar planten 

en dieren om hen heen. Want natuur is overal, in het bos, het park, je eigen tuin of balkon. Leeftijd 6+ 

 

  


