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 Leescampagnes komend jaar 

 

Als het goed is, heb je op school de catalogus van het CPNB binnen gekregen, de 

Kinderboekengids 2021-2022. Hierin staan alle leesbevorderingscampagnes voor het 

komende jaar. Wil je promotiemateriaal en/of lespakketten bestellen, dan kan dat van 20 

april t/m 2 juni via onderwijs.cpnb.nl 

Via deze website kun je De Kinderboekentuin selecteren, zodat jullie bestellingen bij ons 

binnen komen en verwerkt worden, dan komen ze, zo gauw ze hier worden uitgeleverd, snel 

jullie kant op. Ophalen mag natuurlijk ook, want een bezoek aan de winkel is altijd leuk       

Wil je boeken bestellen? Dat is het handigst via mail of het speciale bestelformulier voor de 

boeken behorende bij de campagnes. Dit formulier zit als bijlage bij deze nieuwsbrief 

 

 Kinderjury 

De leesweken voor de Kinderjury zijn in volle gang. 

Hopelijk zijn ook jouw leerlingen volop aan het lezen, 

misschien wel in een boek dat in 2020 is uitgebracht. 

Alle boeken die in dat jaar zijn verschenen, dingen mee naar 

de kinderjuryprijs, hier kan op gestemd worden. Laten jullie 

ze ook daadwerkelijk stemmen? Het zou tof zijn als er veel 

stemmen uit Brabant komen! Heb je geen idee welke boeken 

uitgebracht zijn in 2020? Je kunt dan de tiplijst voor de 

Kinderjury bekijken https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ 

Helaas staan er lang niet alle uitgebrachte boeken op, maar 

wel de meest bekende. Misschien leuk als je ze tipt om boeken van Nederlandse auteurs te 

lezen. 

https://cpnb-contacts.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRm9uZGVyd2lqcy5jcG5iLm5sJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RCZXN0ZWwlMkJudSUyQnZvb3IlMkJhbGxlJTJCamV1Z2RjYW1wYWduZXMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RBYW5iaWVkaW5nJTJCamV1Z2RjYW1wYWduZXMlMkJCT0U=&a=475265087&account=cpnb-contacts%2Eactivehosted%2Ecom&email=NtvRD6S%2FY8R21TSW%2FDEaPHhXeSPtpMK%2BZChNUYbn89I%3D&s=ad6e13c31ba80dfdc4c587c79e8ea130&i=1104A1378A4A20472
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/


 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 weer laten plaatsvinden op dinsdag 14 september of donderdag 16 september. 

Tijdens deze avond zullen vooral de thematitels en de Boekenbergtitels de revue passeren. 

Misschien hebben we op deze avond ook nog een speciale gast…. 

 

 
 

 Lemniscaatkalender & STACH 

Afgelopen jaar is er geen Lemniscaatkalender 

verschenen, voor komend kalenderjaar 2022 

wordt er wel weer een kalender verwacht. De fans 

weten wat ze kunnen verwachten: 12 prachtige 

platen uit recent door Lemniscaat uitgegeven 

prentenboeken met op de achterkant diverse 

lessuggesties die te gebruiken zijn bij het boek 

waar de plaat uit komt. De kalender gaat 

waarschijnlijk net als andere jaren € 15,- kosten. 

Wil je zeker zijn van een exemplaar, bestel ‘m dan 

op tijd, hij verschijnt in augustus.  

 

Velen van jullie hebben ‘m al 

kunnen lezen, het nieuwe 

gratis tijdschrift van 

Lemniscaat: STACH. Natuurlijk 

leuk om zelf te lezen, maar 

misschien kun je er ook 

leerlingen blij mee maken! Wil 

je graag wat extra exemplaren voor school om uit te delen? Laat het me even weten. 

Deel 1 is nog (beperkt) voorradig, deel 2 komt in augustus uit. 

 

4 & 5 mei 

Het is nog mogelijk om speciaal rondom 4 & 5 mei gebruik te maken van de lessenserie 

‘Schrijver in Beeld’  

Schrijver in beeld stimuleert kinderen om te lezen én laat hen hier plezier aan beleven met 

bekende kinderboekenschrijvers via het digibord. Haal nu ook bekende 

kinderboekenschrijvers in de klas met gratis videolessen rondom het thema oorlog. Bij 

aanschaf van de drie boeken voor groep 3 t/m 8 ontvang je een link naar het digitale 

lespakket. Een mooie manier om met jouw leerlingen in gesprek te gaan over de Tweede 

Wereldoorlog rond 4 & 5 mei. 

De titels in dit pakket zijn:    

• Verboden te vliegen van Martine Letterie voor groep 3 & 4 



• Oorlog en vriendschap van Dolf Verroen voor groep 5 & 6 

• Oorlog in inkt van Suzanne Woude en Annemarie van den Brink voor groep 7 & 8 

➢ Drie kant-en-klare lespakketten (groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8) 

➢ Per boek 5 video’s van een schrijver(sduo) inclusief lesopdrachten 

➢ Elk moment te gebruiken. Naar eigen inzicht een dagdeel of verspreid over de 

week 

➢ Gratis bij aanschaf van de 3 schrijver-in-beeld-boeken (ter waarde van € 

51,97) 

 

Koop je de 3 boeken, dan meld ik je aan. Je krijgt dan een link met persoonlijke 

toegangscode gemaild waarmee je deze lessen kunt gaan gebruiken voor de hele 

school. 

Heb je vragen, laat het me dan gerust even weten. 

Wil je breder met boeken over de Tweede Wereldoorlog aan de slag? Er is een 

ruime keuze aan boeken hierover in de winkel. 

 

 

 

Nieuwe boeken getipt 
 

Waarom de maan verdwijnt – Martine Letterie 
uitgeverij Leopold 

1942. Het is oorlog. Lotti en haar moeder zijn niet langer veilig. Lotti raakt alles kwijt: 

haar huis, haar hondje. Maar de mooie verhalen van haar baboe kan niemand haar 

afpakken. Die zitten voor altijd in haar hoofd en geven haar de kracht en de fantasie 

om te overleven. 

 

Mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt vertelden hun verhaal aan Martine 

Letterie. Daarop baseerde ze dit boek. 

Leeftijd 8+ 

 

De eik was hier – Bibi Dumon Tak 

uitgeverij Querido 

In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat een zomereik. Hij staat er al 180 jaar 

en is misschien wel de bekendste boom van Nederland. Liefkozend wordt hij de 

‘troeteleik’ genoemd en in 2018 werd hij verkozen tot boom van het jaar. De eik kwam 

tot wasdom op een 19e-eeuws landgoed met een groot landschapspark eromheen. Prins 

Bernhard woonde er korte tijd en ook koningin Wilhelmina. 

Maar met de aanleg van de A58 veranderde alles. Alle eiken werden gekapt, alleen die 

ene eik mocht blijven staan. Nu razen er dagelijks duizenden auto’s langs hem heen. En 



het worden er steeds meer. Daarom moet de eik wijken voor extra asfalt. Wat dat betekent vertelt de eik aan 

zijn beste vriend de gaai die hem dagelijks bezoekt.  

Dit boek leent zich ook uitstekend om te filosoferen met kinderen over de natuur 

Leeftijd 10+ 

 

Groot Biegel sprookjesboek – Paul Biegel & Charlottte Dematons 
uitgeverij Gottmer 

Paul Biegel noemde zichzelf ‘een ouderwetse sprookjesschrijver’. En een rasechte 

verteller, dat was hij. Vanuit zijn befaamde schrijfstoel schreef Paul Biegel het ene 

geliefde verhaal na het andere. Bijvoorbeeld een verhaal over een witte zwaan die naar 

de sterren vliegt, en eentje over een jongetje dat op wonderbaarlijke wijze zijn 

lievelingsbeer terugvindt. Of het verhaal over de dieren uit het bos die hun jager een 

plechtige begrafenis geven. Waar hij ook over vertelt, moeiteloos sleept hij je mee naar 

zijn fantasievolle, unieke werelden. In deze verhalenbundel zijn 30 van Paul Biegels 

allermooiste verhalen verzameld. Stuk voor stuk zijn ze rijk geïllustreerd door 

Charlotte Dematons. Met haar schilderachtige tekeningen weet zij de Biegelsfeer perfect te verbeelden. Het 

‘Groot Biegel sprookjesboek’ is met zijn heerlijke sprookjes en prachtige illustraties dan ook een waar 

genot om voor te lezen. Of om zelf te lezen natuurlijk! 

 

Blockbusters – Banksy ontmaskerd -  Manon Berns 
uitgeverij Kluitman 

De moeder van Storm restaureert de muurschildering Snowfall van de wereldberoemde 

en mysterieuze streetartist Banksy. Als de Blockbusters ontdekken dat de 

muurschildering verkocht zal worden in een galerie, willen ze Banksy waarschuwen. 

Straatkunst is van iedereen! Ze proberen contact te leggen met Banksy, maar er volgt 

geen reactie. Tot ze een protestschildering in hun eigen dorp vinden. Ze zijn echter niet 

de enigen die Banksy willen ontmoeten. Een opdringerige journalist probeert de 

kunstenaar te ontmaskeren en achtervolgt en bedreigt de Blockbusters. Ondertussen 

houdt de politie de Blockbusters nauwlettend in de gaten in verband met hun illegale 

graffitiactiviteiten. Lukt het Storm en zijn vrienden om met Banksy in contact te komen en zelf uit handen 

van de politie te blijven? 

Alweer een spannend boek rondom het werk van een bekende kunstenaar. 

Leeftijd 10+ 

 

Amari en de nachtwachters – B.B Alston 
uitgeverij HarperCollins 

Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, een heel nieuwe 

magische wereld! 

Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een 

dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een uitnodiging 

voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen 

zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, 

buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… 

  

In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een 

slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar 

eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau 

doorstaan?  

Over Amari en de Nachtwachters:  

'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende 

wendingen.' -Trouw  

Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast 

Binnenkort is een recensie te verwachten van ’n leerling van NBS Boeimeer 

Leeftijd 10+ 

 


