Poëzie- en doe-boekentips
Deze week start de Poëzieweek (28 januari tot 3 februari). Daarom besteden we in deze online
boekentips veel aandacht aan gedichten. Kinderen houden van gedichten: het is spelen met taal,
soms grappig, soms gevoelig.
Verder ook doe-boekentips, waarmee je samen in deze lockdown lekker iets kan doen: een taart
bakken of oefenen aan je voetbaltechniek. Maar ook samenlezen in een toneelleesboek.
En natuurlijk fijne boekentips om lekker zelf te lezen.

Plint

Plint

Omring je in huis met gedichten van Plint! Zo heeft Plint mooi
vormgegeven posters om samen om te gniffelen (lees: Onder de
krokodillen), samen hardop te lezen (lees: Melopee) of om samen over
te praten (lees: Sorry). Lees en bekijk de posters online.

Toneellezen

Doen

Samen met je kind een verhaal lezen, als in een toneelstuk? Ga dan
samen toneellezen (of theaterlezen). Zo heb je veel leesplezier en gaat
je kind ongemerkt vooruit met lezen. Er bestaan toneelleesboeken voor
groep 3-8 in de online-Bibliotheek. Voor meer inspiratie, bekijk onze
boekentips.

Boekentips
Groep 1/2: De Boekenbus - Rian Visser
We mogen minder reizen in het echt, maar in ons hoofd kunnen we
natuurlijk wel reizen. Ga op reis met de versjes over reizen en
vervoer, vanaf je bank. Met de boekenbus, je duikboot en op nieuwe
rolschaatsen. Leen dit e-book in de online-Bibliotheek.

Groep 1/2: Dikkertje Dap en andere dierenversjes - Annie M.G. Schmidt
Een paar gouwe ouwe voor de jongsten. De gedichten van Annie M. G.
Schmidt zijn echte klassiekers waar kinderen nog altijd erg van genieten.
Luister lekker op de bank naar Dikkertje Dap en andere dierenversjes. Leen dit
luisterboek, voorgelezen door Flip van Duijn, de zoon van Annie M.G. Schmidt.

Groep 1/2: Boer Boris – Ted van Lieshout
De boeken van Boer Boris zijn enorm populair bij kleuters. Boer
Boris is geschreven op rijm. Zo maken kinderen kennis met speels
taalgebruik én het is een fijne eerste kennismaking met
dichtvormen. Heel goed voor de taalontwikkeling. De online
Bibliotheek heeft de boeken van Boer Boris als e-books en
luisterboeken. Andere prentenboeken op rijm zijn de boeken over
Ridder Florian, en de reeks Aad Piraatje, beiden van Marjet Huiberts
(e-books en luisterboeken).

Groep 1/2: Haas wil worteltjestaart – Annemarie Bon
Heb je ook zin om een taart te bakken? Lees eerst samen met je mama of
papa over Haas die enorme trek heeft in een worteltjestaart en bak dan
zijn recept. Misschien kan je met je klasgenootjes online taart eten? Lees
het verhaal van Haas in dit e-book en maak de worteltjestaart.

Groep 3/4: De mooiste versjes uit Ziezo - Annie M.G. Schmidt
Geniet samen met je kind van deze klassiekers. Luister naar de 37 mooiste
versjes uit 'Ziezo', leen dit luisterboek.

Groep 3/4: Toneellezen geeft leesplezier
Toneellezen (of theaterlezen) is plezier voor 2 of meer! In de online
Bibliotheek vind je meerdere boeken met verschillende AVI-niveaus: Haas
wint een beer (AVI Start), Haas en zijn vrienden (AVI Start t/m M4), Haas is
op kip (M3), Haas krijgt bezoek (E3), Haas schept een luchtje (M4). Slim,
stoer & sterk (M4), Heks van de Toffeestraat (E4), Hier waak ik! (E4).

Groep 3/4: Blitz! – Rian Visser
Ken je de serie Blitz? Altijd grappig, spannend, maar ook lief! Blitz woont op
bol Nul. Hij is daar heel gelukkig, samen met zijn boom waaraan allerlei
lekkers groeit. Totdat op een dag Tjilp, een vogeltje, op bezoek komt. Blitz is
nieuwsgierig naar de bol van Tjilp (de aarde). Hij bouwt een vlieg-ding
(raket) en vliegt naar de aarde. Blitz maakt vrienden én een hele mooie
boomhut. Maar blijft het wel leuk op aarde? Blitz mist zijn bol Nul, kan hij
nog terug? De online Bibliotheek heeft meerdere delen van deze serie
oplopend van E3 tot M5, lees Blitz!

Groep 3/4: Bob Popcorn – Maranke Rinck
Er zijn al twee delen van Bob Popcorn! Deze super grappige boeken gaan
over de avonturen die het meisje Ellis en het kleine maismannetje Bob
samen beleven. Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron,
gebeurt er iets vreemds. Eén van de maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot
hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee armpjes tevoorschijn en twee
beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft waarmee hij
woedend terugkijkt… Dit boek is als e-book en luisterboek
beschikbaar. In het e-book kun je genieten van de verrassende tekeningen
van Martijn van der Linden, deze tekeningen vertellen een deel van het
verhaal. Veel lees- en kijkplezier met Bob Popcorn. Heb je deel 1 uit?
Luister dan meteen naar deel 2 De popcorn spion!

Groep 5/6: Appeltje eitje - Bette Westra
43 vrolijke versjes over eten en drinken. Met grappige zwart-wit
illustraties. Erg leuk voor kinderen uit groep 5. Leen dit e-book.

Groep 5/6: Rita’s kinderkookboek
Ga koken & lezen tegelijk! In dit kookboek voor de beginnende kok staat
uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een tosti, pizza of vlaflip maakt. Er zijn
recepten voor de lunch, hoofdgerechten en toetjes. “Bakkers klaar? Bakken
maar!” Ga naar Rita’s kinderkookboek in de online-Bibliotheek.

Groep 5/6: Het Ministerie van Oplossingen en de verdwenen Van Gogh
Nina, Alfa, Ruben en de blinde, hoogbejaarde mevrouw Vis vormen samen
het geheime Ministerie van Oplossingen. Ze moeten eerst een openstaande
zaak uit 1953 oplossen: de zaak van de vermoorde huisbaas en de
verdwenen Van Gogh. Van het Ministerie van Oplossingen zijn verschillende
delen. In de online Bibliotheek kan je twee delen als e-book lezen.

Groep 7/8: Laat een boodschap achter in het zand – Bibi Dumon Tak
De schrijfster Bibi Dumon Tak schrijft bijna altijd over dieren. Dit keer in
de vorm van gedichten. Het zijn gedichten waarvan je iets leert,
informatieve gedichten. Ieder gedicht gaat over een ander dier. Bibi
Dumon Tak is op zoek gegaan naar wat bijzonder is aan dit dier. Zo leer je
onverwachte dingen over de tamme kameel, de blauwe gnoe en de
bongo. Grappige, verrassende gedichten, hier als luisterboek.

Groep 7/8: Het grote vaders & zonen voetbalboek – Bert Bukman
Wie schoot tijdens een wedstrijd een meeuw uit de lucht? Wanneer
ontstonden de spelregels? Dit e-book bevat allerlei feiten en leuke
weetjes en verhalen over voetbal. Met tips voor voetballers, QR-codes
voor YouTube-filmpjes etc. Lekker samen met je vader lezen in dit boek
vol lijstjes, spannende vragen en tips om een betere voetballer te
worden. Natuurlijk ook voor vaders & dochters, moeders & dochters en
moeders & zonen. Lees samen dit e-book.

Groep 7/8: Robotoorlog- Rian Visser
De serie Robotoorlog is speciaal geschreven voor jongens en meisjes die
van actie en spanning houden. Het verhaal gaat over een wereld waarin
robots steeds meer macht krijgen. De groep Geheime kracht probeert
daar iets tegen te doen. Ze verslaan de robots door oude
vechttechnieken te gebruiken. Ook gebruiken ze natuurlijke energie,
die ki genoemd wordt. De hoofdrolspelers zijn de jongens Denny en Arion
en het meisje Tilia. Vriendschap is heel belangrijk. In de online
Bibliotheek kan je 3 delen van Robotoorlog als e-book lezen.

Veel voorlees-, lees- en luisterplezier!

