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KINDERBOEKENWEEK 
Van 2 t/m 13 oktober 2019 starten wij weer met de Kinderboekenweek.  
Dit jaar is het thema ‘Reis mee!’ De Kinderboekenweek gaat over vervoersmiddelen. Onder 
het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming, maar het 
vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een 
cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld 
rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek kan elk kind elke reis 
maken die hij of zij wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door 
het heelal. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.  
 

 

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 wij dan 
nieuwe boeken uitzoeken! Hoe leuk is dat?! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken 
wij als school kunnen uitzoeken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BOEKENTIPS 
Bij de Kinderboekenweek horen ook altijd boeken bij het thema. Hieronder een aantal 
voorbeelden: 

 
Groep 1/2 

Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET BOEKENWEEKGESCHENK 
 

Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze wil in 24 
uur rond het IJsselmeer fietsen. Voor de belangrijkste 
tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen 
nodig, vier bananen, een nachtbeugel en 
kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. 
Ze is pas net begonnen als ze keihard tegen de fiets 
van Finley knalt. Finley is even oud als Atlanta. Hij is 
vrolijk, grappig én mysterieus: hij is weggelopen van 
huis, maar heeft niks meegenomen. In zijn zak zitten 
alleen twee haaientanden … Heeft Atlanta pech dat ze 
hem ontmoet, of juist geluk? 
 
Haaientanden is het Kinderboekenweekgeschenk 2019. Het 
boek is geschreven door Anna Woltz. 
 
Haaientanden krijg je tijdens de Kinderboekenweek bij de 
boekhandel cadeau bij besteding van ten minste € 10,- aan 
kinderboeken. 

 
 

KINDERBOEKENKRANT EN VOORLEESGIDS 

De Kinderboekenweek bestaat 65 jaar! Daarom is de 
Kinderboekenweekkrant dit jaar extra dik. De krant 
staat boordevol interviews en artikelen over boeken en 
schrijvers. In het hart van de krant zit een handig 
overzicht met de nieuwste boeken. Het verjaardagsfeest 
van de Kinderboekenweek wordt gevierd in de acht 
extra pagina’s vol met leuke opdrachten, spelletjes en 
knutsels. De krant lezen is nog nooit zo leuk geweest. 
 
Voor de jongste kinderen worden geweldige boeken 
gemaakt om voor te lezen. In de Voorleesgids vind je 
een grote selectie van de mooiste kinderboeken voor 
kinderen van 0-6 jaar oud. Een echte bewaargids!  
 
De Kinderboekenweekkrant en voorleesgids zijn in de bibliotheek en in de boekenwinkels te 
verkrijgen. 
 
 
 
 

 
 
 
 



ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK 
Bibliotheken organiseren tal van leuke evenementen tijdens de Kinderboekenweek. 
Er komen auteurs voorlezen, signeren of je kunt voorstellingen bijwonen. 
 
KINDERBOEKENWEEKFEEST CODA: 5 OKTOBER VAN 12.15 UUR T/M 17.00 UUR 
 
Op zaterdag 5 oktober reis je in CODA mee met André Kuipers, de Nederlandse 
ruimtevaarder die als tweede Nederlander écht de ruimte in is gegaan…. In zijn verhalen 
neemt hij je mee naar die bijzondere plek, de ruimte. Naast astronaut is hij ook de schrijver 
van het boek André het Astronautje. Maar er zijn natuurlijk meer bekende schrijvers: zo 
verzorgt Tosca Menten (Dummie de Mummie) de te gekke opening én een heuse Meet & 
Greet en geven Mathilde Masters, Lisa Boersen en illustrator Loes Riphagen workshops die 
natuurlijk helemaal aansluiten bij het thema. 
 
Het programmaboekje is online te bekijken op www.coda-apeldoorn.nl/feest en geeft tevens 
informatie over alle activiteiten, tijden en locaties. 
 
 

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. 
 
 

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). 

http://www.coda-apeldoorn.nl/feest


- 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! 
 
 

MAKKELIJK LEZEN PLEIN (MLP) 
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 Daisy spelers en Diasy roms 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/

