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Hoera! De Kinderboekenweek gaat weer bijna van start!
Woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober 2016!
Het thema is Voor altijd jong! Opa's en oma's staan centraal.
Wat een feest, anderhalve week speciale aandacht voor het plezier dat
met kinderboeken beleefd kan worden. Niet alleen in de bibliotheken en
in de boekhandels, maar natuurlijk ook op school. In deze nieuwsbrief
geven we tips en tricks om de Kinderboekenweek tot een succes te
maken.
In deze BiblioTweets:
 Geven wij een top idee om de Kinderboekenweek mee te openen
 Hebben wij aandacht voor het kinderboekenweekgeschenk
 Geven wij een opstapje naar toffe lesideeën d.m.v. diverse links
 Vind je leuke mini-activiteiten om in de klas te gebruiken tijdens de Kinderboekenweek
 Geven wij informatie, over de activiteiten van de bibliotheek die natuurlijk gepromoot mogen worden door
leerkrachten!
 Lees je over de griffels en penselen van 2016!

Op zoek naar een spetterende opening van de Kinderboekenweek?
Om de Kinderboekenweek een enthousiasmerende start te geven is een knallende
opening met de hele school een top idee. Maar wat te doen? Natuurlijk leent het thema
‘Voor altijd jong’ zich om opa’s en oma’s uit te nodigen om voor te lezen of om een
praatje te houden. Maar er is ook een geweldig prentenboek, geschikt om voor te lezen,
maar leuker nog, om toneel te spelen!
‘De beste geweldigste meest fantastische opa’s ter wereld’, van Jan Paul Schutten en
Kees de Boer, behoort tot de kerntitels van de Kinderboekenweek. Een hilarisch verhaal.
Je kent ze vast, van die opa’s die dol zijn op opscheppen over vroeger en altijd met
sterke verhalen komen. De drie opa’s in dit verhaal kunnen daar ook wat van. Een
verhaal met verborgen grappen die ook de bovenbouw leerlingen zullen aanspreken.
De opening kan naar eigen wens ingevuld worden. Het prentenboek is niet eens perse nodig. De rollen kunnen
gespeeld worden door leerkrachten, ouders of zelfs leerlingen. Ook het aantal rollen en te gebruiken materiaal is
aan te passen.
BiblioPlus heeft de teksten voor een toneelstuk uitgewerkt. Deze kan gratis aangevraagd worden via
jeugdenonderwijs@biblioplus.nl o.v.v. ‘spetterende opening Kinderboekenweek’. Je krijgt het document dan
toegestuurd.

Het kinderboekenweekgeschenk
Dolf Verroen schreef het Kinderboekenweekgeschenk. De titel is: ‘Oorlog en vriendschap‘. Een
prachtig verhaal over vriendschap in oorlogstijd van de schrijver die met zijn 87 jaar prima bij
het thema van de Kinderboekenweek Voor altijd jong! past. De illustraties in het geschenkboek
zijn van Charlotte Dematons. Het geschenkboek ontvang je gratis bij besteding van tenminste
10 euro aan kinderboeken in de boekwinkel.
Floor Rieder maakte het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2016: ‘Waar is Ludwig?‘ Floor
Rieder kiest altijd voor originele invalshoeken en maakte ook van het Prentenboek van de Kinderboekenweek iets
bijzonders. Gegarandeerd leesplezier voor jong en oud. Deze bijzondere uitgave is vanaf de Kinderboekenweek in de
boekwinkel te koop voor: € 7,95.

Lesideeën voor in de Kinderboekenweek
Ontzettend leuk die Kinderboekenweek, maar nu de organisatie nog. Wij geven een opstapje met een aantal handige
links waar geschikte activiteiten en inspirerende ideeën zijn te vinden.









De officiële site van de Kinderboekenweek.
Een yurls pagina vol met ideeën.
Voor alle groepen een lesidee gekoppeld aan een versje of gedicht vanuit het Kunstgebouw. Tip!
Juf Anke geeft tips voor de onderbouw (zie tabblad thema’s voor Kinderboekenweek 2016).
Juf Janneke geeft ideeën die elke Kinderboekenweek toepasbaar zijn voor de hele school.
Op Kleuterportaal zijn vooral veel digitale filmpjes en lessen te vinden voor de kleutergroepen.
Juf Leontine heeft leuke werkbladen voor onder- en middenbouw op haar site.
Malmberg geeft een leuke tip waarbij leerlingen uit de bovenbouw zich gaan inleven in hun opa/oma.

Tijdens de Kinderboekenweek ga je natuurlijk ook creatief aan de slag met je groep. Wij verzamelden een aantal tips:

Maak een opa of oma van een
bloempot of kartonnen beker.
Elke opa of oma ziet er
natuurlijk anders uit.

‘Ouderwets’ aan de slag
met touw. Gebruik de
instructiefilmpjes van
punniken, vingerhaken of
vingerbreien.

Een getekende stamboom.
Natuurlijk ook geschikt voor
de bovenbouw.

Hoe zie jij eruit als je opa/oma bent?
Met spijkers en touw en ander
materiaal geef je jezelf een nieuw
kapsel, kleding en misschien zelfs wel
een snor of baard.

Laat de fantasie het werk doen.
Teken jouw opa of oma als
superheld. Natuurlijk kan daar ook
een spannend verhaal bij geschreven
worden. Of maak een strip!

Een portret van opa of oma in
sepia, gemaakt met koffie! Lees
hier de instructies.

Nog meer inspiratie!!!
 Nodig opa’s en oma’s uit tijdens een inloop en laat kinderen vertellen over de school van nu.
 Ga met je klas op bezoek bij een verzorgingstehuis en laat hen de ouderen voorlezen.
 Organiseer een dag of middag waarin de school veranderd in de school van vroeger. Met
oude spellen, krijtplankjes en natuurlijk een extra strenge juf of meester. En lees voor uit
een boek uit die tijd.
 Laat de kinderen verkleed als opa of oma naar school komen.
 Organiseer een spellencircuit met oudhollandse spelen.
 Laat kinderen filmpjes opnemen waarin ze antwoord geven op de vraag: Als ik 100 ben…
 Organiseer een voorleeswedstrijd met opa’s en/of oma’s in de jury.
 Laat de kinderen gedichten schrijven over en voor hun opa of oma.
 Verzamel oude foto’s en maak ze met de kinderen na in de tijd van nu. Bespreek de verschillen.
 Laat kinderen opa’s en oma’s interviewen. Wat willen zij graag weten?

Ideetjes voor tussendoor. Gewoon, omdat het kan en omdat het leuk is!
Tijdens de Kinderboekenweek elke dag uitgebreid aandacht geven aan kinderboeken en/of het thema is niet altijd
haalbaar. Korte momenten met even iets leuks, uitdagends, grappigs of enthousiasmerend zijn dan een uitkomst.
Wij hebben een aantal leuke tips, om even tussendoor met je groep te doen, op een rij gezet:













Een gave app om te downloaden. Zie hoe jij eruit ziet als je opa of oma bent.
Diverse informatieve filmpjes passend bij de Kinderboekenweek.
Zing en dans op de hit tijdens de Kinderboekenweek: Voor altijd jong!
Ga in gesprek: Waar is jou opa of oma super goed in?
Meezingen met Opa Bakkebaard (onderbouw).
Bespreek elke dag een boek van de dag.
Een verzameling kinderliedjes uit de tijd van opa en oma (onderbouw).
Een verzameling digitale prentenboeken en liedjes over opa en oma (onderbouw).
Maak samen 1 verhaal. Voeg om de beurt een zin toe. Begin met: “Super oma ging op pad…”
Introduceer een schoolpleinspel uit de tijd van opa en oma. Nog meer keus vind je hier.
Wat weten de kinderen over de school van vroeger (van opa/oma). Bekijk het filmpje en ga in gesprek.
Op schooltv.nl zijn tijdens de Kinderboekenweek afleveringen van het Klokhuis te zien over de illustrator
Floor Rieder en over groter groeien. Ook voor de onderbouw is hier veel te vinden o.a. een aflevering van
Sesamstraat en een aflevering van Studio Snugger over opa’s en oma’s.

Om te promoten!!!
Natuurlijk is er niet alleen op school van alles te beleven rondom de Kinderboekenweek. Ook de bibliotheken van
BiblioPlus bieden leuke activiteiten aan rondom het thema ‘Voor altijd jong’. Het zou fantastisch zijn als ook
leerkrachten hiertoe aanmoedigen. Informatie over alle activiteiten is te vinden op www.biblioplus.nl. In deze
BiblioTweets brengen we een paar van die activiteiten onder de aandacht:

Om te promoten: Hup naar de bibliotheek!
In de bibliotheek kunnen kinderen een ansichtkaart schrijven naar hun opa of oma om hen uit te nodigen om samen
naar de bibliotheek te gaan. Er is een poppenkastvoorstelling, er zijn oudhollandse spellen te spelen en er kan
natuurlijk samen met opa en oma gelezen worden.

Om te promoten: De Makersbuzz in Gennep en Grave!
Kinderen leren enorm veel van hun grootouders, maar andersom kan dat ook! Op
woensdag 5 oktober in Gennep en woensdag 12 oktober in Grave staat daarom de
Makersbuzz bij de bibliotheek. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen alle basisschoolleerlingen
met hun opa of oma (of ouders) naar de bibliotheek om samen de nieuwste snufjes op
het gebied van media en techniek te ontdekken. Maak je eigen filmpje met een green
screen, ontdek wat de 3D-printer kan, zet robots aan het werk en ontdek nog heel veel
meer. Er zijn zeker kinderen op school die een neus hebben voor de modernste snufjes.
Geef de tip om te komen ontdekken bij de Makersbuzz.

Om te promoten: Boek Doe Lab voor kleuters in bibliotheek Gennep
Een aanrader om ook tijdens de Kinderboekenweek te bezoeken! Promoot het ‘Boek Doe Lab’
bij ouders en grootouders van kinderen uit de kleutergroepen. Het Boek Doe Lab is ook met de
hele klas te bezoeken!
Deze expositie laat kinderen van vier tot en met zes jaar op speelse wijze kennismaken met
kinderboeken. Het BoekDoeLab is geïnspireerd op scenes uit populaire prentenboeken zoals
‘Opa Jan’, ‘Superbeesje’,’Zwaan laat het waaien’ en ‘Kleine Mol’. Via leuke doe-objecten komen
ze in aanraking met de magische wereld van het prentenboek, maar ook met basiselementen uit de wetenschap
zoals wind en magnetisme. Het toevoegen van een verhaal maakt dat de kinderen de techniek echt beleven.
Meer informatie over het ‘Boek Doe Lab’ in Gennep vind je hier.

Om te promoten: Theatervoorstelling in de Weijer: Verboden voor ouders!
Te leuk om zomaar voorbij te laten gaan. Op 9 oktober komen Jochem van Gelder en Ron
Bons een voorstelling passend bij de Kinderboekenweek opvoeren in de Weijer in
Boxmeer. Geef het door, geef het door! Hoe toepasselijk is de voorstelling ‘Verboden
Voor Ouders’. De állereerste voorstelling speciaal voor opa’s, oma’s en kleinkinderen! De
voorstelling is leuk voor iedereen vanaf 4 jaar.

Griffels en penselen
Tijdens de Kinderboekenweek is er speciaal aandacht voor de kinderboeken die dit jaar zijn bekroond met griffels en
penselen. De Stichting CPNB kent deze bekroningen toe aan de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Zilveren
Griffels (voor kinderboeken tot 12 jaar) worden in vijf categorieën toegekend aan de best geschreven kinderboeken
van het jaar. De Penseeljury bekroont twee uitgaven van Nederlandse illustratoren met een Zilveren Penseel. Twee
buitenlandse illustratoren komen in aanmerking voor de Zilveren Paletten. Tijdens het Kinderboekenbal op 4 oktober
wordt bekend gemaakt welk boek van zilver naar goud gaat door het uitreiken van de Gouden Griffel!

Bekroond met een Zilveren Griffel
Tot 6 jaar
Kom uit die kraan! – Tjibbe Veldkamp
Tijs en de eenhoorn – Imme Dros
Vanaf 6 jaar
Mooi boek – Joke van Leeuwen
De tuin van de walvis – Toon Tellegen
Vanaf 9 jaar
Gips – Anna Woltz
Groter dan de lucht, erger dan de zon – Daan
Remmerts de Vries
Informatief
Een aap op de wc – Joukje Akveld
Stem op de okapi – Edward van de Vendel
Poëzie
Nooit denk ik aan niets – Monique en Hans Hagen
Rond vierkant vierkant rond – Ted van Lieshout

Bekroond met een Zilveren Penseel
Lettersoep – Harriët van Reek
Hondje, de enige echte – Yvonne
Jagtenberg
Bekroond met een Zilveren Palet
Het gat – Øyvind Torseter
Mijn opa is een boom – Ingrid Godon

Meer tips en weetjes? Volg ons op Twitter!
Je hoeft geen twitter-account te hebben om onze tweets te kunnen volgen.
De laatste tweets zijn ook te lezen op onze website.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie lid is van BiblioPlus.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meldt u dan af door middel van een email aan
jeugdenonderwijs@biblioplus.nl.

