Nieuwsbrief lezen april

Leestips – Activiteiten april – Koninklijk gedicht
Leestips
Boer Boris en het gebroken been, Ted van Lieshout
In het negende deel van Boer Boris is Broer Berend is uit de appelboom
gevallen. Hij heeft zijn been gebroken en we zien wat er allemaal gebeurt als je
een been breekt: Je moet naar het ziekenhuis; er wordt een röntgenfoto
gemaakt van je been en dan komt er gips omheen. Broer Berend moet een
nachtje blijven en hij mist Boer Boris en al zijn vrienden op de boerderij
vreselijk. Gelukkig weet Boer Boris daar wel wat op.
Grappig en mooi boek voor kleuters over je been breken en je vrienden en familie missen
Lampje, Annet Schaap
Annet Schaap de schrijver van dit prachtige boek is de winnaar van de
Woutertje Pieterse Prijs 2018. De jury schreef over Lampje: “Het verhaal over
het moederloze meisje Lampje dat iedere avond het licht van de vuurtoren
doet branden tot ze op een stormnacht geen lucifers meer heeft waardoor
een schip vergaat, ze van haar vader gescheiden wordt en naar het
spookachtige Zwarte Huis moet verkassen, is wat je zou kunnen noemen een
nieuwe klassieker.”
Een sprookjesavontuur over een vuurtorenwachtersdochter en een
zeemeerminnenzoon voor kinderen vanaf 8 jaar.
Het Achterhuis (stripbewerking), Ari Folman en David Polonsky
Zeventig jaar geleden werd Het Achterhuis voor het eerst gepubliceerd. Ter
gelegenheid van dit jubileum is het verhaal van Anne Frank nu in stripvorm
verschenen. Dit boek is zeer geschikt als eerste kennismaking met het
onvergetelijke verhaal van Anne Frank. Het boek bevat de benauwende sfeer
in het onderduikershuis, het doordringende oorlogsnieuws, Annes
humoristische blik op medebewoners, maar ook een aantal van haar
letterlijke dagboekbrieven.
Door de prachtige tekenstijl en levendige dialogen zal dit boek kinderen uit
groep 7 en 8, maar ook volwassenen aanspreken en raken.

Activiteiten in april
Geef een prentenboek cadeau
Doe jij ook mee met de actie: ‘Geef een (prenten)boek cadeau’? Tijdens deze jaarlijks
terugkerende actie kun je een prentenboek kopen voor maar 2 euro. Dit jaar wordt het
boek Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam McBratney en Anita Jeram ter beschikking
gesteld. In dit prachtige prentenboek willen Hazeltje en Grote Haas elkaar graag laten zien
hoeveel ze van elkaar houden. Een warm prentenboek voor alle kinderen.

Media Ukkie Dagen
De Media Ukkie Dagen staan in het teken van mediawijsheid van
jonge kinderen. De allerkleinsten weten hun weg in de digitale
wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleuters
swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar,
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Want hoe doe je dat, je
kinderen mediawijs gedrag aanleren? Op de website
www.mediaukkies.nl vind je bruikbare tips die altijd handig zijn.
Maak iets nieuws van (oud) speelgoed
Kinderen van 6 t/m 12 jaar leren tijdens deze workshop van
Techniki hoe je oud speelgoed kunt repareren én hoe je van de
onderdelen weer iets nieuws kunt maken. We hebben heel
veel oud speelgoed om uit elkaar te schroeven en weer iets
moois van te creëren. We gaan aan de slag met
schroevendraaiers en lijmpistolen en iedereen mag natuurlijk
na afloop hun prachtige creatie mee naar huis nemen.
21 april 2018, van 11:15 tot 12:30 of 13:15 tot 14:30|Stadsplein

Gedicht met een kroontje
Dit is het verhaal van een prinses die Koekeloertje heette,
omdat ze zo nieuwsgierig was en alles wilde weten,
omdat ze in de doosjes keek en in de bosjes gluurde,
omdat ze altijd door de ramen van de mensen tuurde
en altijd stiekem stond te loeren door een sleutelgat.
En dikwijls zat daarachter een minister in bad.
De koning vond het vreselijk en gaf haar altijd straf
en zei dan: Koekeloertje dat loopt vreselijk met je af!
Maar Koekeloertje bleef maar zo vreselijk nieuwsgierig
en dat was voor iedereen dus ontzettend onplezierig.
Dit gedicht verder lezen? Lees dan De koning gaat verhuizen en andere gedichten met een kroontje,
Annie M.G. Schmidt
Veel leesplezier!
Met groet,
Maarten, Marjolein, Connie en Annemieke
Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl

