
 

 

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief met boekpromotie- en 

andere activiteiten. Deze nieuwsbrief draait helemaal om 

de Kinderboekenweek.  

Hartelijke groet, 

Educatieconsulenten Bibliotheek Hoogeveen 

 

 

 

En toen? 

De Kinderboekenweek (30 sept t/m 11 okt) staat dit jaar in het 

teken van werelden van vroeger ontdekken in de boeken van 

nu!  

Griffels & Penselen 

De uitreiking van de Zilveren Griffels, Zilveren Penselen en 

Vlag & Wimpels ging dit jaar iets anders dan de voorgaande 

jaren. De filmpjes waarin de kinderboekenschrijvers en – 

illustratoren verrast worden, kun je hier bekijken. 

In de bibliotheek 

In de bibliotheek is er voor kinderen weer genoeg te beleven 

tijdens de Kinderboekenweek. We gaan feestelijk van start op 

woensdagmiddag 30 september.  Kinderen kunnen op 

expeditie door de geschiedenis. Meer informatie lees je hier. 

Op school 

De tijdlijn 

Bas Maliepaard, recensent jeugdliteratuur, ontwikkelde een 

tijdlijn bij het thema van de Kinderboekenweek. Aan de hand 

van 47 kinderboeken reis je met soms grote sprongen en soms 

kleine stapjes vanuit de prehistorie naar het nu. 

De tijdlijn is hier te downloaden (onder het filmpje). Print 'm 

uit en hang 'm in de klas. 

Kinderboekenweek 2020 

https://kinderboekenweek.nl/griffels-penselen/
https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/agenda-hoogeveen/9358-kinderboekenweek-en-toen-30-september-2020
https://kinderboekenweek.nl/school/


Opening Kinderboekenweek 

Op zoek naar een verrassende opening? Juf Anja geeft een 

aantal tips. Maar we zijn het natuurlijk met haar eens dat lezen, 

kinderboeken en verhalen het belangrijkste zijn. Je kunt er dus ook voor kiezen 

om in je eigen klas te starten met een gepast boek. Meer informatie  

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! 

Tips van schrijvers 

Er zijn veel schrijvers die boeken over vroeger schrijven. Zo schrijft Rian 

Visser niet alleen, maar maakt ze ook leuke digibord-lessen.  

Jozua Douglas geeft op zijn website lees- en lestips.  

Podcast 

Op zoek naar inspiratie? Jaap Friso en Bas Maliepaard bespreken in elke 

uitzending een aantal recente boeken of opvallende zaken uit de wereld van het 

kinderboek en interviewen aansluitend een schrijver, illustrator, vertaler, 

uitgever of een ander boekenmens. 

Mini leeslessen 

Wil je in de klas aan de slag met mini leeslessen? Op de site van 

Kinderboekenjuf staan voor iedere groep uitgewerkte leeslessen bij boeken die 

bij het thema van de Kinderboekenweek passen. 

Meer tips en inspiratie… 

…vind je op ons Pinterestbord Kinderboekenweek 2020 l En toen? 

 

 

https://jufanja.eu/verrassende-openingen-van-kinderboekenweek-2020-en-toen/
https://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/
https://www.jozuadouglas.com/nieuws/kinderboekenweek-2020/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/kinderboekenweek-2020-en-toen/
https://nl.pinterest.com/biebhoogeveen/kinderboekenweek-2020-l-en-toen/

