
 

 
 

BOEKGEHEIM zet alle kinderboeken informatie voor je op een rijtje! 
Kom erbij! En maak gebruik van BOEKGEHEIM. Dat kan 1 maand gratis!     
Schrijf je snel in!  
 

                                               Boekgeheim heeft iets nieuws!!! 
 

Je kunt nu punten verdienen met het lezen van boeken en het maken van een dossier 
bij het gelezen boek. Wie groeit van sprokkelaar uit tot geheim agent! Schrijf je in 
voor een gratis proefaccount en ontdek alles over hoe je die punten kunt verdienen!  

                

  Nederland leest… junior…      
 

 
Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden staat vol met informatie over de geschiedenis 
van ons eten. Maar ook vol met proefjes die je zelf thuis of in de klas kunt uitvoeren. Wist je 
bijvoorbeeld dat je met je neus en ogen dicht het verschil niet proeft tussen cola en sinas? 
 
Dit boek is het themaboek van Nederland Leest Junior. Deze editie is speciaal gemaakt voor 
basisschoolkinderen van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en jaar 1 en 2 van de 
middelbare school). Het thema is voeding.  Jan Paul Schutten schreef al eerder over voeding, 
zoals in het Kinderboekenweekgeschenk De wraak van het spruitje.  
 
Uiteraard horen er leuke lessen bij zo’n boek en andere boeken bij dit thema. Je vindt hier alle 
info die je nodig hebt om lekker met lezen bezig te zijn. 
 
Eet Smakelijk!! 

                
 

   Kom ook naar dit symposium…! 

         
Pabo Leest! is de ideale studiedag voor pabo-studenten en aankomende onderwijsassistenten. 
Tijdens het symposium Pabo Leest! worden uw studenten geïnformeerd en geïnspireerd over 
het belang van (voor)leesplezier in het basisonderwijs. Het programma bestaat uit lezingen en 
workshops van bekende kinderboekenschrijvers, illustratoren en vakdidactici.  
 
BOEKGEHEIM zal er ook bij zijn. Kom naar onze stand op de infomarkt!  

WAT MAAKT LEZEN LEUKER? 

https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://www.nederlandleest.nl/winactie/
https://www.nederlandleest.nl/lesmateriaal-voor-groep-78/
https://paboleest.nl/


 

                        Leestips van BOEKGEHEIM 
  

  Silas en de wolf 
 
Silas gaat verhuizen naar een klein dorpje in het Zuiden. Hij komt op een school met maar tien 
kinderen, ze zitten allemaal bij elkaar in de klas. Zijn moeder werkt in een landhuis en Silas 
maakt er vrienden. Een prachtig verhaal over vriendschap en kracht. 

 
• Schrijfster:  Selma Noort 

• Tekeningen:  kleur 
• Soort boek:  verhaal 

• Leeftijd:  10 + jaar 

• Uitgever:  Leopold 

• In de winkel: vanaf oktober 2018 

 

  Het verborgen leven van bomen voor kinderen 

Dit boek geeft je een kijkje in het verborgen leven van bomen. Want bomen kunnen en doen 
veel meer dan je zou denken. Ontdek hoe ze vijanden verjagen en waarom ze in de herfst hun 
bladeren laten vallen. Dat ze zelfs regen kunnen maken en waarom ze niet van straatlantaarns 
houden. En lees hoe ze samenleven met de dieren in het bos. Ben je eenmaal in dit boek 
begonnen, dan kun je het niet meer wegleggen!  
 

• Schrijver:  Peter Wohlleben 
• Soort boek:  lees- en kijkboek 

• Leeftijd:  10 + jaar 
• Uitgever:  Ploegsma 

• In de winkel:  vanaf juni 2018 

 

  Graaf sandwich en andere etenswaardigheden 

 
Wist je bijvoorbeeld dat Coca-Cola ooit een medicijn tegen hoofdpijn was en dat boomschors 
vroeger als kauwgom werd gebruikt? In dit boek lees je heel veel over eten en snoep maar het 
is niet één verhaal over bijvoorbeeld kinderen die graag snoep eten. Dit boek vertelt van alles 
over waar eten vandaan komt en waarom eten zo heet en hoe bepaalde recepten bedacht zijn. 
Het is het themaboek van Nederland Leest Junior. Je krijgt in de maand November een gratis 
exemplaar als je de bibliotheek bezoekt! 
 

• Schrijver:  Jan Paul Schutten 
• Soort boek:  lees- en kijkboek 
• Leeftijd:  9 + jaar 

• Uitgever:  Nieuw Amsterdam 

• In de winkel:  vanaf 1 november 2018 

http://beeld.boekboek.nl/LELP/p/9789025875404/rea9789025875404.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=usFjuPmNTW4
https://www.nederlandleest.nl/lesmateriaal-voor-groep-78/

	Het verborgen leven van bomen voor kinderen

