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KINDERBOEKENWEEK 
Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het weer Kinderboekenweek.  
En dat wordt dit jaar ‘ ’. 
De opening van de Kinderboekenweek zal dan ook een griezelig tintje 
krijgen.  Tot de herfstvakantie zal er in alle klassen aandacht besteed  
worden aan dit thema, waarna we op vrijdag 13 oktober samen met de 
ouders willen afsluiten. Alle groepen zullen zich dan presenteren.  
 
Van 8.30-9.00 uur zijn de ouders van groep 1-4 van harte uitgenodigd om in de hal naar de 
afsluiting te komen kijken. Voor de ouders van groep 5-8 is dat van 14.45-15.15 uur.  
 
ACTIE BRUNA 
Boekhandel Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek een scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. 
Wanneer er in deze periode bij Bruna een kinderboek gekocht wordt, kunnen de kassabonnen op 
school ingeleverd worden.  Wij kunnen vervolgens de verzamelde kassabonnen weer bij Bruna 
inleveren. Voor 20% van het totaalbedrag mogen we dan nieuwe boeken uitzoeken.  
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we als school kunnen uitzoeken! 
 
LEZEN: SPANNEND, UITDAGEND, NIEUW EN LEERZAAM 
Hieronder een viertal boekentips, passend bij het thema van de Kinderboekenweek:  
 
                      Groep 1-2                     Groep 3-4                 Groep 5-6                     Groep 7-8 
 

 

 
DE KINDERBOEKENKRANT 

De Kinderboekenkrant biedt voor 8 tot 12-jarigen een helder overzicht van de leukste boeken die er 
voor hen te vinden zijn. Hij staat vol tips, weetjes en achtergronden over kinderboeken en schrijvers. 
Een leuke bewaarkrant en ook ver ná de Kinderboekenweek nog het lezen waard. De krant is 
verkrijgbaar bij de boekwinkel en bibliotheek. 

DE VOORLEESGIDS 

De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken voor kinderen van nul tot zes jaar.  
Met o.a. bekroonde boeken, prentenboeken bij De Nationale Voorleesdagen en  
de Kinderboekenweek en heel veel andere leuke (voorlees)boeken voor kleuters  
en peuters. Ouders vinden er ook veel voorleestips in.  
Ook deze krant is verkrijgbaar bij de bibliotheek. 

 



ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Bibliotheken organiseren tal van leuke evenementen tijdens de Kinderboekenweek. 
Er komen auteurs voorlezen of signeren of je kunt voorstellingen bijwonen.  
KINDERBOEKENWEEKFEEST CODA:  7 OKTOBER A.S. VAN 12:30 - 17:00 UUR 
 
Het programmaboekje is online te bekijken op www.coda-apeldoorn.nl/feest en geeft tevens 
informatie over alle activiteiten, tijden en locaties.  
 

DE ZONNEWENDE: KILOMETER LEZEN 

Om de motivatie van het lezen te vergroten en het lezen leuk te 

maken, zullen wij dit schooljaar verschillende manieren van lezen 

aanbieden. Op deze manier komen er verschillende leesactiviteiten 

aan bod.  

Dit schooljaar zijn de groepen 3 t/m 8 gestart met het ‘Kilometer’ 

lezen. In de klas hangt een wereldkaart waarbij de leerlingen een 

land hebben uitgekozen. Er zijn verschillende landen gekozen zoals: 

Spanje, Italië, België, Frankrijk etc. Samen met de leerlingen bekijkt 

de leerkracht hoeveel kilometer het is om bijvoorbeeld van onze 

school naar Spanje te reizen. Elke dag hebben de leerlingen de 

mogelijkheid om een stuk in hun eigen leesboek te lezen. Wanneer 

dit leesboek uit is, wordt er verteld waar het boek over gaat en 

worden de bladzijden opgeschreven. Aan het einde van de dag 

worden de bladzijden bij elkaar opgeteld en genoteerd. Elke dag 

komen we dus een klein stukje dichterbij. Wanneer de bestemming is 

bereikt, wordt dit gevierd met een luid applaus en wordt er weer een 

nieuwe bestemming gekozen.  

 
WIST U DAT..? 
...als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per jaar leest. 
...een vierjarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1.500 woorden kent. Een vierjarige die  
wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3.500! 
…het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde voor lezen bij kinderen kan stimuleren 
...kinderen de meeste nieuwe woorden buiten het klaslokaal leren. 
...je ook thuis via de website van de bieb boeken en films kunt reserveren. En dat je een berichtje krijgt 
wanneer ze in de bibliotheek voor je klaar staan. 
…het lidmaatschap voor de bibliotheek gratis is voor kinderen. 
…een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800 nieuwe woorden per jaar leert. 
...een gemiddelde 12-jarige 17.000 woorden kent. Een volwassene kent er tussen de 50.000 en 70.000 
...kinderen die meer lezen, betere resultaten op school behalen. En kinderen die regelmatig worden 
voorgelezen over het algemeen beter presteren op school. 
...kinderen die regelmatig een paar bladzijden lezen, zich beter kunnen concentreren op school 
 
 
 



DIGITAAL LEZEN IS OOK LEZEN.. 
Om het lezen te stimuleren maakt het niet uit of dat via een 
papieren boek of een IPad/E-reader is.  
Welke multimedia zijn er voor welke leeftijd? Wat zijn goede en 
leuke lees-apps voor de IPad? En waar op internet staat 
betrouwbare informatie voor huiswerk en werkstukken?  
De bibliotheek kan u hierbij helpen. Een selectie.. 
 
Mees Kees 
Er zijn meerdere papieren boeken van Mees Kees en deze app vult 
aan. Verschillende korte verhaaltjes om voor te lezen, spelletjes 
(galgje), een meezinglied en extra info over Mees Kees. 
Gratis 
Dikkie Dik 
De basis zijn vier voorleesverhalen die je zelf kan lezen of worden voorgedragen door Jet Boeke, de 
maker van de verhalen. Daarnaast twee geanimeerde verhalen en spelletjes. 
€ 3,99  
Daar komt aap 
Voor de beginnende lezers, maar ook geschikt als voorleesboek. Het verhaal draait als altijd bij deze 
hoofdpersoon om gek doen en is vooral grappig. 
Gratis 
Voordat jij 
Het verhaal is de Winnaar van de Gouden Griffel 2010 en richt zich op kinderen van 5 en 6 jaar. 
Fantasierijk met schitterende tekeningen. 
€ 2,39 
De Gelukkige Olifant 
Geschreven door Youp van ‘t Hek die ook voor de nodige stemmetjes zorgt. De app zit vol met leuke 
interactieve animaties. 
€ 3,99 
 
Meer tips? Check www.leesplein.nl 
 
INTERACTIEF VOORLEZEN BEVORDERT DE TAALONTWIKKELING 
Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van het (prenten)boek wordt onderbroken 
door open vragen en gesprekjes.  
                                          

- Lees het boek eerst zelf een keer door, zodat je weet wat je kunt 
verwachten. 
- Maak je kind vooraf nieuwsgierig naar het boek: Wat zie je op de 
voorkant? Waar zou het over gaan? 
- Speel met je stem en gebruik gebaren die de tekst ondersteunen (maar 
overdrijf niet). 
- Laat je kind tussendoor reageren op het verhaal en stel vragen. Praat 
samen over het verhaal en de plaatjes. 
- Laat je kind op spannende momenten voorspellen hoe het verhaal 
verder zou kunnen gaan. 
- Moeilijke en nieuwe woorden kun je uitleggen tijdens het voorlezen. 
Praat samen na over het verhaal en blader nog eens terug. 
- Lees het boek op een ander moment nog eens voor. Uw kind leert 
steeds weer wat nieuws. 
Zorg wel dat de interactie niet de boventoon gaat voeren, zodat het                    

                                                   verhaal helemaal naar de achtergrond verdwijnt! 

http://www.leesplein.nl/


MAKKELIJK LEZEN PLEIN 
Niet alle kinderen vinden lezen leuk. Eén op de tien kinderen heeft moeite met lezen. De bieb heeft 
voor al deze kinderen een leesoplossing op maat. Zodat ze niet alleen beter gaan lezen, maar lezen 
ook leuk(er) gaan vinden. 
 
Een mooi startpunt is het Makkelijk Lezen Plein (MLP) dat in vrijwel elke bieb aanwezig is.  
Hier zijn de leukste, spannendste en makkelijkst te lezen boeken samengebracht.  
Bijvoorbeeld boeken met veel plaatjes of een extra grote letter. Op het MLP zijn ook digitale 
hulpmiddelen te vinden zoals computers waarvan de toetsenborden  extra grote letters hebben en 
zijn er daisyspelers en daisyroms aanwezig. Dit zijn  gesproken boeken met uitgebreide 
mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de spreeksnelheid).  
 
Meer informatie? Check www.makkelijklezenplein.nl 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.makkelijklezenplein.nl/

