
 

 

De Kinderboekenweek 2022 gaat over natuur. Het thema is ‘Gi-ga-groen!’. 
Op de Bron besteden we er van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 14 oktober aandacht 
aan. 
 
Van de hoogste berg in Nepal tot aan het kleinste beestje onder de grond: de natuur heeft heel wat 
te bieden. Er is een hoop te leren over de bijzondere natuur hier en op andere plekken op de 
wereld. Natuurlijk kun je naar buiten gaan en de natuur ontdekken. Maar de Kinderboekenweek is 
vooral bedoeld om te lezen. Dus we gaan met boeken aan de slag, ontdekken, lezen en gaan 
daarna ook vast nog wel naar buiten. Of je nu gaat voor een leesboek over een 
ontdekkingsreiziger of juist een informatief boek over plastic soep, in kinderboekenland zijn er 
genoeg Gi-ga-groene boeken.  
 
Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden op school rond kinderboeken. Over een aantal 
activiteiten informeren we u en jullie in deze brief:  

• Gi-ga-groen naar school  

• De tekenwedstrijd van de bibliotheek voor kinderen van 6-12 jaar. 

• Je lievelingsboek 

• Bezoek van kinderboekenschrijvers 

• Kinderboekenmarkt 

• Broodje knakworst  
 

Gi-ga-groen naar school 
Op maandag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek op de bovenbouw en op woensdag 5 
oktober doen we dat op de onderbouw. Op deze dag mag je Gi-ga-groen gekleed komen naar 
school.  
 

Tekenwedstrijd  
Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen dit jaar meedoen met de tekenwedstrijd ‘Ontwerp je eigen 
boomhut’ van de bibliotheek. De deelnameplaat is te krijgen bij de meester of juf, bij de bibliotheek 
of bij de boekhandel. Je kunt hem ook downloaden bij de volgende link: 
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/dam/bestanden/bnwv_kleurplaat_ontwerp-je-eigen-
waanzinnige-boomhut.pdf 

 
Uiterlijk 15 oktober moet de tekening ingeleverd worden bij de bibliotheek. De 
coolste en meest originele ontwerpen winnen een prijzenpakket. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te doen binnen én buiten de 
bieb. Onder andere een Kinderboekenleesfeest op 5 oktober en een  
Buiten-de-bieb-natuurspeurtocht. 
Bekijk alle activiteiten van de bibliotheek bij deze link: 
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/kinderboekweek-bnwv.html 
 
 

Je lievelingsboek  
In alle klassen willen we graag aandacht besteden aan onze lievelingsboeken. Neem daarom op 
maandag 3, dinsdag 4 of woensdag 5 oktober je eigen lievelingsboek mee naar school. Zorg je 
ervoor dat je je naam erin schrijft (of op een briefje erbij doet). We vinden het fijn als je boek een 
poosje op school mag blijven tijdens de Kinderboekenweek. Welk boek neem jij mee? 
 
 

https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/dam/bestanden/bnwv_kleurplaat_ontwerp-je-eigen-waanzinnige-boomhut.pdf
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Bezoek kinderboekenschrijvers 
Woensdag 5 oktober brengt kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd 
een bezoek aan de onderbouw met de voorstelling ‘Schaap 507’.  
Met accordeon en boeken reist Willemijn tijdens de kinderboekenmaand 
het land door om voorstellingen te geven. Ze leert een lied aan over een 
schaap die van Gi-ga-groen houdt. Maar dit schaap heeft ook een 
probleem. Hij heeft nog steeds een nummer en wil graag een naam van 
de herder. Zal hij die ooit krijgen? Een voorstelling vol met muziek en 
verhalen rondom het boek ‘Schaap 507’ van Willemijn de Weerd. 
 
Heb jij thuis een boek van Willemijn? Bijv. Kikkervisjes in de soep of Het grote voorleesboek van 
Sofie of misschien wel nog een ander boek. Neem het mee voor een handtekening van de auteur. 
 

Donderdag 13 oktober komt schrijfster Henriët Koornberg-Spronk naar de 
bovenbouw. Zij is schrijfster van de serie FRNZ4EVER, een serie voor 
jongens en meisjes over sporten en geschreven met veel humor. 
Als je thuis een van de boeken van FRNZ4EVER hebt, mag je die natuurlijk 
meenemen voor een handtekening. 
 
Maak alvast kennis met Henriët: 
https://www.youtube.com/watch?v=YBpCCKzJdE8 

 
Kinderboekenmarkt 
Op vrijdagmiddag 14 oktober zal de Kinderboekenweek op de Bron afgesloten 
worden met een feestelijke kinderboekenmarkt van 13.30 – 14.15 uur op de 
bovenbouw. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan ook van harte welkom om 
boeken te kopen. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen kinderboeken die ze thuis hebben 
uitgezocht, meenemen naar school om deze te verkopen. Het zou fijn zijn als 
iedereen vrijdag een klein bedrag aan muntgeld mee naar school mag nemen om 
boeken te kunnen kopen.  
 
Om het een en ander in goede banen te leiden, hebben we de volgende 
spelregels:  

• Alleen boeken die geschikt zijn voor kinderen en geschikt zijn voor school worden 
aangeboden. Een stapeltje kindertijdschriften, goed bij elkaar gebonden, kan natuurlijk ook. 

• Alle boeken worden verkocht voor een prijs tussen de 0 en 2 euro. 

• De prijs van een boek wordt op een stukje schilderstape of pleister geschreven en voorop 
het boek geplakt. 

 

Broodje knakworst 
Om de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek op school nog 
feestelijker te maken, zijn er tijdens de kinderboekenmarkt broodjes 
knakworst te koop. Een broodje knakworst kost 1 euro per stuk. De 
opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe voorleesboeken 
voor school. Kom je ook een broodje knakworst eten tijdens de 
kinderboekenmarkt?  
 

 
 
Naast al deze activiteiten wordt er in de groepen natuurlijk heel veel aandacht besteed aan  
(Gi-ga-groen) lezen. We hopen op een geslaagde Kinderboekenweek!   
 
Vriendelijke groeten, 
 
Juf Hermine, Juf Corina, Juf Ellen en juf Dicky 
Leescommissie De Bron 

https://www.youtube.com/watch?v=YBpCCKzJdE8

