
 

 
 

BOEKGEHEIM geeft je enkele tips om tijdens de Kinderboekenweek 
2018 zinvol en eens anders met lezen aan de slag te gaan. Doe er je 
voordeel mee!! En maak gebruik van BOEKGEHEIM. Dat kan 1 maand 
gratis!     Schrijf je snel in! 
 

            Kinderboekenweek 2018 
 
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij! Als 
je in juni het Kinderboekenweekpakket hebt besteld, kan je even vooruit…., Maar er zijn 
alternatieven. Zoals het project Boek zoekt vriend van ProBiblio. Daarnaast verzorgen de 
bibliotheek en de plaatselijke boekhandel meestal een eigen programma met aantrekkelijke 
activiteiten. Attendeer leerlingen en ouders op deze mogelijkheden om leesplezier te ervaren! 
Of maak er zelf gebruik van! 

Kijk voor meer info op: Kom erbij! 

                    De schoolschrijver         
 
Wil je schrijven, leesplezier en taalvaardigheid naar een hoger niveau tillen op school? En wil 
je dat op een verrassende, innovatieve manier doen? Maak dan kennis met De Schoolschrijver 
De Schoolschrijver is er voor alle basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier willen geven 
en hun schrijfonderwijs willen verdiepen. De Schoolschrijver zet de allerbeste 
kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. 

 

             Maand van de Geschiedenis 2018  
 

De maand van de geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Het 
thema van dit jaar is: Opstand! Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil 
protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden. Tijden van onvrede en 
verdeling, maar ook van optimisme en eendracht. Van durf en de kracht om door te breken, én 
van onderdrukking, verraad en moord. 
  
Kijk hier voor de onderwerpen rond dit thema die passen in de canon en bij de kerndoelen. 

 

                     My Book Buddy 2018 
My Book Buddy helpt kansarme kinderen wereldwijd met lezen. Dat gebeurt door leesboeken in 
speciale bibliotheken dicht bij kinderen te brengen die getroffen zijn door natuurgeweld of 
oorlog. Schrijver Jan Terlouw schreef op verzoek van My Book Buddy het eerste 
Kinderboekenweekdictee. Hij zal het ook zelf voorlezen, op 4 oktober, tijdens de 
Kinderboekenweek 2018.  

 
 

WAT MAAKT LEZEN LEUKER? 

https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/programmering-jeugd/kinderboekenweek
https://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/over-schoolschrijver/
https://www.deschoolschrijver.nl/berichten/schoolschrijvers/
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/9979/canonvensters-over-opstand
https://www.mybookbuddy.nl/


 

                 Leestips van BOEKGEHEIM 
Deze titels hebben geen directe link met de 
Kinderboekenweek 2018   

  Schaduw van de leeuw 
28.000 jaar geleden droomt Joeni dat de mammoeten komen. Door een verkeerde uitleg van 
haar droom, komt haar stam in de problemen. Ze moet zich zelf zien te redden. Het wordt een 
reis vol avonturen waarin ze haar dromen steeds beter leert begrijpen.  

 

• Schrijfster:  Linda Dielemans 
• Tekeningen:  zwart wit 

• Soort boek:  geschiedenisverhaal 
• Uitgever:  Leopold 

• In de winkel: vanaf mei 2018 

  Allemaal onderweg 
In dit fraai vormgegeven prentenboek worden 25 dieren besproken die over de hele wereld 
reizen om voedsel te vinden, te paren of om kleintjes te krijgen. Eerst komen de dieren aan 
bod die door het water migreren, dan de luchtmigranten en als laatste de landdieren.  

 
• Schrijfster:  Chris Madden, Laura Knowles 
• Soort boek:  lees- en kijkboek 

• Leeftijd:  10+ jaar 
• Uitgever:  Rubinstein 

• In de winkel:  vanaf mei 2018 

  A is van Os 
Heel lang geleden werden tekens bedacht. Later werden het letters. Maar wie bedacht onze 
letters? Hoe zien ze eruit in een ander schrift? En waarom is de A van Os? Als je dit boek hebt 
gelezen, snap je hoe dat zit. 

  

• Schrijfster:  Bette Westera & Autobahn 
• Soort boek:  lees- en kijkboek 

• Leeftijd:  10+ jaar 
• Uitgever:  Gottmer 

• In de winkel:  vanaf juni 2018 

 Rivieren, een reis langs zeeën, meren en rivieren 
Een adembenemende reis langs de belangrijkste rivieren ter wereld. Van de Nijl tot de 
Amazone, van de Mekongdelta tot de Mississippi en van de Donau tot de Thames, vaar mee op 
een indrukwekkende reis rond de wereld. 

 

• Schrijfster:  Peter Goes 
• Soort boek:  lees- en kijkboek 

• Leeftijd:  12+ jaar 
• Uitgever:  Lannoo 

• In de winkel:  vanaf juni 2018 

http://beeld.boekboek.nl/LELP/p/9789025875251/rea9789025875251.pdf
http://beeld.boekboek.nl/LELP/p/9789025875251/rea9789025875251.pdf
https://www.bol.com/nl/p/Allemaal+onderweg/9200000085027587/#modal_open
https://www.aisvanos.nl/
https://www.lannoo.be/nl/rivieren
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