
 

 

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

nieuwsbrief draait helemaal om de Kinderboekenweek 2021.  

 
 
Hartelijke groet, 

 
Educatieconsulenten Bibliotheek Hoogeveen 

 
 

  
 

 

 

De Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) staat dit jaar helemaal in het teken van... 

Worden wat je wil. 

Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over 

later! 

 

Griffels & Penselen  

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

Jeugdbieb kun je zien welke het zijn. Op dinsdag 5 oktober wordt bekend gemaakt welke 

boeken de winnaars zijn van de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.  

 

  
 

 
 

 

 

 

Later als ik groot ben 
 

https://www.jeugdbieb.nl/nieuws.php?id=3727


In de bibliotheek 

Op woensdag 6 oktober organiseert de bibliotheek een feestelijke opening van de 

Kinderboekenweek, waarbij kinderen met een Talententester kunnen ontdekken wat ze 

allemaal kunnen worden. Opgeven voor deze middag kan op de website van de 

bibliotheek. 

 
 

 

Op school 
 
 

Opening Kinderboekenweek  
Open de Kinderboekenweek met een aftelfilmpje op het Digibord. Met als speciale 

gasten: Paul van Loon, Tosca Menten, Janneke Schotveld en meer leuke schrijvers. 

 

Opening Kinderboekenweek 2021 

 

 

https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/activiteiten/agenda-hoogeveen/feestelijke-opening-kinderboekenweek.html
https://youtu.be/Pkb54KNYQDk


Let op: leesalarm! 

  
Organiseer een leesalarm. Op het moment dat dit geluid 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!  
 

 

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

Kunstgebouw  kun je gebruik maken van een gratis lespakket met inspirerende lessen 

voor alle groepen rond het thema 'Worden wat je wil'.   

De boeken die centraal staan zijn o.a. Tim de kleine boswachter van Jan Paul 

Schutten en Baas van de wereld van Pieter Koolwijk. 

 

   
 

• Liever aan de slag met minileeslessen? Kinderboekenjuf heeft op haar website weer 

mini leeslessen gemaakt bij diverse titels die aansluiten bij het thema van de 

Kinderboekenweek, zoals Juf op hol van Corien Oranje. 

Als je toch op haar site bent, kijk dan vooral ook even naar haar andere leuke ideeën, 

zoals de vijf-vingers-boekuitdaging  

https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/vijf-vingers-boekuitdaging/ 
 

• Praten over boeken vergroot het leesplezier. Een verrassende manier om gesprekken 

te hebben is filosoferen. Op Filosovaardig staan filosofische praattips over... dromen 

over later. 

 

• Het belangrijkste tijdens de Kinderboekenweek is toch wel het lezen! Met Slingerlezen 

kun je bijhouden welke boeken door de kinderen gelezen worden. Juf Inger heeft 

vlaggetjes ontworpen in het thema ‘worden wat je wil’. 

 

• Op zoek naar woordzoekers en andere leuke downloads die passen bij het thema van 

de Kinderboekenweek? Neem eens een kijkje op de website van Marian Soullié 

(leerkracht).  

 

  

 

 

https://www.kunstgebouw.nl/inspiratie/thema-worden-wat-je-wil/
https://www.kinderboekenjuf.nl/category/beroepen/
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbeleving/vijf-vingers-boekuitdaging/
https://filosovaardig.nl/blog/filosoferen-met-boeken/lesideeen-kinderboekenweek/?utm_source=Leden+Filosovaardig&utm_campaign=7d593a544d-nieuwsbrief_08_09_21_kinderboekenweek_cultuur&utm_medium=email&utm_term=0_d8a437e33b-7d593a544d-133578433&mc_cid=7d593a544d&mc_eid=60de558010
https://mk0wwwfilosovaa3b3bn.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/09/Lesideeen-Kinderboekenweek-2021-Filosovaardig.pdf
https://www.jufinger.nl/slingerlezen/#more-7632
https://soullie.nl/momenten-in-een-jaar/kinderboekenweek-2021


Dromer 

 
Op een late namiddag die naar dennennaalden ruikt, rijdt een auto met een diep 

brommend geluid… 

Aron is op weg van school naar huis. Hij piekert. In de klas hebben ze het gehad over 

wat iedereen worden wil. Maar hij weet het nog niet…Papa zet de auto stil en neemt Aron 

mee op een boswandeling. Hij legt uit dat er Denkers zijn, kinderen die nadenken het 

leukste vinden wat er bestaat. En dan zijn er Doeners, die kunnen geen moment 

stilzitten, die worden brandweerman, huizenbouwer, achtbaantester, en dan heb je… 

Aron kijkt om zich heen, de takken, de wolken, de bladeren, de geluiden – alles 

verandert in één grote fantastische wonderlijke wereld. Tot hij door de stem van Papa 

weer wakker wordt geschud. 

En dan heb je de Dromers. 

Dan zakt papa door zijn knieën en pakt mijn schouders vast. ‘En weet je? Later als ze 

groot zijn maken ze de wereldmooier en vrolijker. 

Ze worden muzikant of danser, schrijven boeken, gaan tekenen en schilderen of worden 

uitvinder.’– 

 

Mark Jansen maakte dit jaar het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Het boek is 

binnenkort te leen bij de bibliotheek aan de Willemskade. 


