
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Er is weer een nieuwsbrief met boekpromotie- en andere activiteiten. Deze 

nieuwsbrief draait helemaal om de Kinderboekenweek 2022.   
 

  
Hartelijke groet,  

  
Aletta, Karin, Liz en Manon 

Educatieconsulenten Bibliotheek Hoogeveen  

 

 

 

 

VOLG DBOS HOOGEVEEN! 

    

De Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) staat dit jaar in het teken van de natuur. Het 

thema is dan ook Gi-ga-groen.  
  

Je hoeft gelukkig niet heel ver te reizen om prachtige natuurgebieden te ontdekken en 

bijzondere dieren te ontmoeten. Duik in een boek en laat je lekker meevoeren met 

bijvoorbeeld Een tijger in je bed, Silas en de wolf of De ontdekkingsreiziger.  
 

   
 

Meer thematitels zijn o.a. te vinden op de site van de Kinderboekenjuf.  

 

Wil je weten welke boeken jullie school in de schoolbieb heeft staan, ga dan naar de 

SchoolWise Portal om de catalogus van jullie schoolbieb in te zien. Voor meer info kun je 

terecht bij de educatieconsulent. 

 

 

Gi-ga-groen 

https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/thematitels-kinderboekenweek-2022/
https://www.instagram.com/dbos.hoogeveen/


Griffels & Penselen   

 

De winnaars van de Zilveren Griffels en Penselen zijn al bekend, op de website van 

Hebban kun je zien welke het zijn. Daar vind je ook het Hebban Kinderboekenkanaal met 

nog meer boekentips, waaronder ook de Makkelijk Lezen-tips voor de 

Kinderboekenweek.   

Op dinsdag 4 oktober wordt bekend gemaakt welke boeken de winnaars zijn van de 

Gouden Griffel en het Gouden Penseel.  
 

Misschien valt Het geluk van schildpad wel in de prijzen; een prachtig filosofisch 

prentenboek over vriendschap, emoties, dieren en het vinden van geluk.  

   
Voorleesfilmpje 'Het geluk van Schildpad'  

 

 
  

 
 

Voorlezen in het groen 

 

Op woensdag 5 oktober organiseert de bibliotheek een feestelijke opening van de 

Kinderboekenweek in Park Dwingeland en het Steenbergerpark.  

Op beide locaties wordt van 10.00-12.00 uur (voor scholen) en van 14.30-16.30 uur 

voorgelezen en verzorgt IVN diverse natuuractiviteiten. Aanmelden is niet nodig.   

  

   

  

 

  

https://www.hebban.nl/artikelen/winnaars-zilveren-en-bronzen-griffels-en-penselen-bekend
https://www.hebban.nl/kanalen/kinderboeken
https://youtu.be/xD7lbji_A5M


In de bibliotheek 
 

In de bibliotheek staat onze interactieve Wizefloor de hele maand in het teken van de 

Kinderboekenweek. Kinderen kunnen hier racen met de Blaadjesdief, verstoppertje doen 

met het verlegen vogeltje of memory spelen met alle boeken.  

 

Houd onze website in de gaten voor 

meer informatie: 

https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
Op school  

  
  

Opening Kinderboekenweek   
  

Op de vooravond van de Kinderboekenweek vindt elk jaar het Kinderboekenbal plaats.  

Tijdens dat feest wordt ook de Gouden Griffel uitgereikt. 

 

Maar een Kinderboekenbal is natuurlijk ook leuk voor op school. 

 

 
 

➢ Open het Kinderboekenbal met het 1-2-3 aftelfilmpje van Martijn van der Linde of 

met een spetterend optreden van Kinderen voor Kinderen. 

➢ Doe de Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek Quiz van Jozua Douglas met je klas op 

het digibord. 15 vragen over groene boeken van diverse kinderboekenschrijvers. 

➢ Organiseer een kinderboekenruildag. 

➢ En lees ondertussen heel veel voor. 
 

  

  

Let op: leesalarm!  
   
Organiseer een leesalarm. Op het moment dat het alarm door de gehele school klinkt 

moeten alle kinderen 15 minuten lezen in hun leesboek, ongeacht waar ze zijn. Het 

leesboek gaat dus mee naar buiten, mee de gang door, mee naar... En ja, ook de 

leerkrachten geven het goede voorbeeld!   

https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/
https://youtu.be/RPeYbZ5R02E
https://youtu.be/kgxNAnc6bpM


Lesideeën  

  
• Een bos vol confetti is een nieuw theaterleesboek dat aansluit bij het thema van 

de Kinderboekenweek met 20 verhalen en 10 moppen over de natuur. 

Het boek is voor kinderen vanaf 8 jaar en te leen is bij de bibliotheek. 

 

Op de website van theaterlezen staan twee gratis downloads om kennis te maken met de 

teksten uit het boek: Bevers spotten en Kamperen 

 

Of ga voor de Natuur Theaterlezen Kruiswoordpuzzel 

 

 

 
 

 

 

• Kinderboekenschrijver Marc ter Horst heeft op zijn website meer dan 20 lesideeën 

bij de Kinderboekenweek.  

 

 

Bijvoorbeeld over het schrijvertje, een 

insect dat in het water leeft. Hoe leeft het 

schrijvertje en waarom heet hij zo? 

 

En hoe zou een insect eruitzien dat het 

lezertje heet? Maak er een tekening of 

een verhaal bij. 

 

 

 
 

 

 

• Ben je op zoek naar een creatieve invulling bij de Kinderboekenweek? Op de site 

van Kunstgebouw vind je een gratis lespakket met inspirerende lessen voor alle 

groepen rond het thema gi-ga-groen.    

 

De boeken die centraal staan zijn o.a. Silas en de wolf van Selma Noort en Elke 

dag broerdag van Tineke Honingh. 
 

 

 

 

 

Varen in een fluisterboot? 

Kamperen in de natuur? 

Bevers spotten of wadlopen? 

In dit theaterleesboek kun je 

het allemaal meemaken! Kies 

je rol en beleef je eigen 

groene avontuur. 

Varen in een fluisterboot? 

Kamperen in de natuur? 

Bevers spotten of wadlopen? 

In dit theaterleesboek kun je 

het allemaal meemaken! Kies 

je rol en beleef je eigen 

groene avontuur. 

https://theaterlezen.nl/aan-de-slag/theaterlezen-over-de-natuur?fbclid=IwAR3AWj7YX1-JfHF4gX8X0f3Wv8XgLQEgFCxHIF3jW6HJmXEYmQG2SZQOkQc
https://theaterlezen.nl/images/bevers%20spotten%20pdf.pdf
https://theaterlezen.nl/images/kamperen%20pdf.pdf
https://theaterlezen.nl/images/puzzel%20kruiswoord%20opdracht.pdf
https://marcterhorst.nl/kinderboeken/meer-dan-twintig-lesideeen-voor-de-kinderboekenweek-2022/
https://www.kunstgebouw.nl/inspiratie/thema-gi-ga-groen/


EGALUS 

  
 Terwijl het buiten stil en koud is, vertelt opa Egel 

zijn kleinzoon over de Sjeestijd, toen het in de 

wereld nog een drukte van jewelste was. 

Niemand had tijd om stil te staan. Alles en 

iedereen moest hoger, sneller, dieper, verder, 

langer, korter, kleiner, groter, groter, groter!  

Alleen Egalus deed er niet aan mee. Hij stond het 

liefste stil. Hij hield van het geluid van de 

wind  die tussen zijn stekels waaide. De warmte 

van de zon op zijn zwarte natte neus. En het 

gekraak van zand onder zijn blote pootjes.  

Iedere dag prikte hij het bos schoon. Maar steeds 

vaker als het bos schoon was, lagen de duinen 

weer vol. En als de duinen leeg waren, lag het 

strand weer vol.  

Egalus prikte en prikte. Maar op een koude dag 

kon hij de rommel niet meer dragen.  

Boem! En toen stond alles stil…  

Terwijl Egalus uitgeput in slaap valt, beseffen de 

dieren dat het zo niet langer kan. En wanneer hij 

na een lange winterslaap wakker wordt, ziet de 

wereld er heel anders uit!  
  

Marije Tolman maakte dit jaar het Prentenboek van de Kinderboekenweek.  

Het boek is binnenkort te leen bij de bibliotheek aan de Willemskade.  

 

 

Veel plezier met de Kinderboekenweek! 


