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Bestellen Leescampagnes
Een aantal scholen hebben hun bestelling voor
CPNB-materialen voor de Kinderboekenweek
en andere leescampagnes inmiddels al
doorgegeven. Alle materialen staan genoemd
in de Kinderboekengids 2021-2022.

Let op dat je vóór 2 juni je bestelling doorgeeft 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.

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW
Het CPNB heeft voor het eerst dit jaar ook 8 titels gekozen die wat makkelijker te lezen zijn,
vier voor de groepen 5/6 en vier voor de groepen 7/8. Dit zijn de titels:
Groep 5 & 6:
Kraijo Ineke & Verhelst Marlies
Het geheim van de smid (theaterlezen)
Stark Ulf
Hoe ik een detective werd (tijgerleesserie)
Pilkey Dav
Dog Man 1
Douglas Jozua
De verschrikkelijke badmeester
Groep 7 & 8:
Zett Sabine
Collins geheime kanaal
Sassen Erna
Wie wil er nou géén violist worden?
Smalbrugge Sterrin
Sterrins reptielenreis
Broek Rutger vd & Haayema Mark
’t verrukkelijke kinderbakboek
Wil je alle titels nog even bekijken? Ga naar https://kinderboekenweek.nl/worden-wat-je-wil/
en bekijk alle boeken en hun korte beschrijving

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 (dwz in de winkel) weer laten plaatsvinden op dinsdagavond 14 september.
Tijdens deze avond zullen vooral de CPNB thematitels en de Boekenbergtitels de revue
passeren. Misschien hebben we op deze avond ook nog een speciale gast….
Wil jij erbij zijn, evt. samen met collega’s, mail dan even naar info@kinderboekentuin.nl
Is deze datum voor jou absoluut niet handig, maar had je er eigenlijk wel bij willen zijn, laat
het dan ook even weten, wie weet kan ik dan nog iets wijzigen.

Coronagelden
Zoals jullie uiteraard allemaal weten, is er voor elke leerling
een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld door de minister
voor het aanpakken van achterstanden die zijn ontstaan in
deze coronatijd. Mogelijk zijn hierbij ook achterstanden
ontstaan in de leesvaardigheid van leerlingen. Maak hiervan
(waar mogelijk) gebruik van door het aanbod in jullie
schoolbieb aan te vullen met nieuwe aansprekende boeken
voor de leerlingen.

AVI lezen
Is het tijd om de AVI-kast weer eens aan te vullen? Deze week hebben jullie de Zwijsenbrochure ontvangen per post. Hierin staan alle AVI-boeken die op dit moment leverbaar zijn.
Veel van de boeken hebben wij in de winkel staan en alles is leverbaar via onze boekhandel.
Naast deze nieuwsbrief stuur ik de bestellijsten mee voor de boeken en voor de speelleermaterialen.
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Boeken-catalogus-2021_WEB.pdf
Behalve Zwijsen heeft ook uitgeverij Kluitman een groot assortiment aan AVI-boeken:
https://www.kluitman.nl/kinderboeken/avi-boeken
Kluitman heeft bovendien van 1 juni t/m 31 augustus de actie dat 15 AVI-titels in prijs
verlaagd zijn, van € 8,99 naar € 6,50 per boek. Heb je interesse en wil je weten welke titels
dat zijn? Mail dan even naar info@kinderboekentuin.nl Wil je graag een papieren versie van
de folder met AVI-boeken van Kluitman? Die heb ik voor je in de winkel. Geef even ’n seintje
of kom er eentje halen.

Regels Manon Sikkel & Janneke Schotveld
Manon Sikkel, kinderboekenambasssadeur en gevierd schrijfster van kinderboeken (én
prachtig enthousiast mens heb ik mogen meemaken) en Janneke Schotveld, ook favoriet
schrijfster van kinderboeken (en voorheen juf), hebben beide een aantal regels opgesteld
voor kinderen ter bevordering van het leesplezier. Natuurlijk zijn het de volwassenen rondom
de kinderen die ervoor zouden moeten zorgen dat dit in orde komt! Help jij mee?

Nieuwe boeken getipt
Walvis wilde meer – Rachel Bright & Jim Field
uitgeverij Gottmer

Diep, diep in de zee woont een walvis. Hij wordt elke ochtend wakker met een
knagend gevoel in zijn buik. Het is net alsof er een groot gat zit. Hij heeft geen
honger. Maar wat mist er dan? Om de leegte te vullen, gaat hij op zoek naar spullen.
De mooiste schatten uit de diepzee, bijzondere dingen uit scheepswrakken. Op een
dag ziet hij een mooi koraalrif. Zal hij daar vinden wat hij zoekt? Maar dan zet een
dappere kleine krab hem aan het denken. Misschien kan hij het gat niet vullen met
spullen verzamelen, maar juist door iets aan een ander te geven. Rachel Bright en
Jim Field zijn het duo achter prentenboeken als ‘Twee vechtende eekhoorntjes’, ‘De
leeuw in de muis’ en ‘Laat maar los, Koala.’ Al hun prentenboek zijn prachtig om te zien, heerlijk op rijm
en bevatten een wijze les.
Leeftijd 3+

Het Alfabet doeboek – Charlotte Dematons & Erik van Veen
uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Ga met de apen op vakantie en verzamel alle spullen die je mee wilt nemen op het dak
van de auto. Zoek verdwenen woorden. Bedenk een nieuwe letter en speel ‘alfabattle’
met je beste vriendje of vriendinnetje. Het alfabet-doeboek staat boordevol doolhoven,
puzzels en zoek-de-verschillen, voor urenlang letterplezier!
Leeftijd 5+

Het dagboek van Gurty – Bertrand Santini
uitgeverij Baeckens

Vakantie op het platteland is het eerste boek over een allercharmantst hondje: Gurty. In
elk dagboek gaat Gurty met haar baasje Kasper op vakantie naar hun buitenverblijf op
het platteland. Daar woont ook Gurty’s beste maatje Fleur. Fleur is niet normaal maar
daar mag je niet mee spotten. Ze zegt bijvoorbeeld niet ‘ja’, maar ‘joa’. Fleur en Gurty
trekken er elke vakantie samen op uit, en raken telkens in grappige situaties verzeild.
Vaste companen in elk avontuur zijn Billenkop, de kat van de buren (zijn wangen zijn
zo dik dat ze doen denken aan, tja, billen dus) en de geniepige eekhoorn die in de
kastanjeboom woont. Gurty observeert en beschrijft de wereld op een manier die
tegelijk intelligent en komisch is. De dynamiek van de dialogen is ingenieus grappig. De situaties zijn
heerlijk hilarisch. En dan zijn er nog al die kleine, leuke details (elke dag is genoemd naar een heilige hond,
de mimiek van de getekende dieren, de spelletjes achter in het boek). Een boek om hardop mee te lachen en
stilletjes van te genieten.
Leeftijd 8+

Een mummie heeft mijn huiswerk opgegeten - Thiago de Moraes
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Een mummie heeft mijn huiswerk opgegeten is het eerste deel in de nieuwe graphic
novel-serie van Thiago de Moraes. Reis mee naar het land van de mummies en
piramiden!
Wanneer Harry in een ongebruikelijke wervelwind terechtkomt, belandt hij per ongeluk
in het Oude Egypte. Dat is verre van handig, vindt Harry. Hij is weliswaar goed in
wiskunde en het maken van lijstjes, maar overleven in 3100 voor Christus? Dat stond
níét op zijn lijstje voor vandaag. Lukt het Harry om vrienden te maken en te wennen
aan zijn nieuwe (oud-Egyptische) school, waar hij bijna alleen gymles krijgt? Weet hij op tijd te

ontsnappen aan enge mummies en zal hij ooit weer terug naar het heden kunnen reizen? En – misschien
wel het allerbelangrijkst – zal hij zijn huiswerk terugkrijgen van die ellendige krokodil?
Voor fans van Julius Zebra (over de Romeinen) en Gekke goden (over de Oude Grieken). Ook perfect voor
themaklassen op school.
Leeftijd 8+

De Sterrensteen 2 – Het feest van de wolfmaan – Kelly van Kempen
uitgeverij BillyBones

In dit tweede, superspannende deel van De Sterrensteen vindt een bijzondere
maansverduistering plaats. Petronella laat deze kans niet voorbijgaan om een feest te
geven. Volgens haar is deze volle maan namelijk de perfecte gelegenheid om edelstenen
op te laden. Elfie zit helemaal niet te wachten op al die vreemde mensen bij haar thuis.
En al helemaal niet als haar klasgenootjes ervan horen. De grootste pestkop wil erbij
zijn om de gekke, zweverige Petronella en haar genodigden te filmen. Hoe houdt Elfie
dat tegen? Dan wordt er ook nog ingebroken in het dorp en verdenken Elfie en Mats één
van de maanfeest-gasten… Leeftijd 10+

Knipoog – Rob Harrell
uitgeverij Van Goor – Unieboek het Spectrum

Ross Maloy wil gewoon een normale leerling zijn. Hij wil zijn haar niet verliezen of een
rare hoed dragen of vrienden kwijtraken die niet weten wat ze moeten zeggen tegen ‘het
kankerkind’. Maar met de diagnose van zeldzame oogkanker is opgaan in de meute
geen optie meer.
Dit ongelooflijk persoonlijke en aangrijpende verhaal is gebaseerd op Rob Harrells
eigen levenservaring en zit boordevol komische illustraties. Het is een onvergetelijk,
hartverscheurend, hilarisch en opbeurend verhaal over overleven en het vinden van
muziek, magie en een glimlach in de gekte van het leven. Leeftijd 9+

Gerda de goudvink – Mark Haayema
Uitgeverij Rubinstein

Er is paniek in het vogelverblijf. Er is nog eten voor hooguit drie dagen. De
vliegende vogels overleggen in het Wijs Overleg op het bovenste stokje. De
Loopvogels mogen daar niet bij zijn en wachten ongeduldig het wijze besluit af.
Totdat Gerda de goudvink haar stem laat horen. Zij vindt het niet eerlijk dat alleen de
vliegende vogels in het wijs overleg zitten. En trouwens, zijn zij eigenlijk wel zo
wijs? Vanaf nu wil Gerda de beslissingen nemen. Maar of dát eerlijk is ... ? Gerda de
goudvink speelt zich af in de volière van Johannes de parkiet. Dat eerste boek was al
mooi gelaagd, dit boek over Gerda heeft dat zo mogelijk nóg meer! Een prachtboek
met op diverse momenten mooie toepasselijke beeldspraak en een super goede insteek om het met je klas te
hebben over groepsvorming, het gebruik van macht en wat daaruit voort kan komen…..
Leeftijd 7+, 10+, 12+, en verder!

