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Beste ouders en verzorgers, 

  

De zomer is weer voorbij, de herfst heeft alweer zijn intrede gedaan. Het schooljaar is na een goede 

start ook alweer enige weken oud. U heeft waarschijnlijk allemaal in het oudervertelgesprek kennis 

gemaakt met de leerkracht van uw kind, of u zult dat in de komende twee weken nog doen. 

  

  

Nieuwe gezichten 

Dit schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe collega’s. 

Allereerst juf Michelle Soulje als leerkracht voor de kleutergroep de Gekko’s. 

Vervolgens zijn er op school het komende schooljaar ook twee LIO-studenten. Dit zijn vierdejaars 

studenten die als afstudeerstage zelfstandig voor een groep moeten staan. Beide meesters lopen 

hun LIO-stage vanaf januari 2016 in de groepen 7 en 8.  

Meester Youri van Pelt staat op maandag t/m ……. voor groep 7 en meester Mitchel van der Spoel 

staat op maandag t/m ……. voor groep 8. 

Heeft u even geen gezicht bij deze namen? U kunt alle leerkrachten terugvinden in het 

‘smoelenboek’ in de schoolgids en op de website.  

  

 

Tenslotte  

Ik wens u veel leesplezier en u, uw kind en alle leerkrachten een ‘Knap’ nieuw schooljaar toe. 

Houdt u de Facebook pagina en de website in de gaten? Hierop kunt u foto’s bekijken en informatie 

lezen van diverse activiteiten.  

  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid van Rookhuizen 

Directie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boekenbulletin: Speciale uitgave van de Kinderboekenweekcommissie – 10e jaargang – oktober 2017 

 

 
De Kinderboekenweek bestaat in 2017 alweer 62 jaar. Vier het mee van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober 

2017. Het thema van de week is: Gruwelijk eng! Het Kinderboekenweekgeschenk voor 2017 is Kattensoep 

geschreven door Janneke Schotveld en geïllustreerd door Annet Schaap. Het Prentenboek van de 

Kinderboekenweek 2017 is ‘Knikkeruil’ geschreven door Maranke Rinck in samenwerking met illustrator Martijn 

van der Linden. 

 

Opening Kinderboekenweek 2017  

Woensdagochtend 4 oktober zal de 

Kinderboekenweek geopend worden met een 

‘sprookjesbal’, de kinderen mogen natuurlijk 

verkleed komen als hun favoriete 

sprookjesfiguur. 

 

 

Avondopening voor ouders, kinderen en 

belangstellenden! 

Dit schooljaar combineren wij het thema van de 

Kinderboekenweek met het schoolthema 

‘Sprookjes’, want sprookjes zijn ook vaak erg 

spannend. 

Op woensdagavond 11 oktober van 18.30- 

20.00 uur is er een speciale avondopening. 

Deze avond is bestemd voor de ouders, 

kinderen en iedereen die is geïnteresseerd in 

deze kijkavond. Ook de bewoners uit de buurt 

zijn van harte welkom. In alle groepen wordt 

tijdens de Kinderboekenweek gewerkt met 

boeken, waarin ‘Gruwelijk eng’ en ‘Sprookjes’ 

centraal staan. De kleuters en de peuters maken 

in het speellokaal een tentoonstelling van hun 

gemaakte werkjes. 

      

Boekenkraam 

In de hal staat de boekenkraam met de 

allernieuwste boeken en zal gedurende de 

‘Kijkavond’ op 11 oktober a.s. ook open zijn. Tien 

procent van deze verkoopopbrengst komt ten 

goede aan de school.                                             

Dit schooljaar gaat de verkoop anders dan andere 

jaren. In overleg met de boekhandel gaat het 

kopen van een boek dit schooljaar op bestelling. In 

de boekenkraam liggen inkijkexemplaren. U bestelt 

en betaalt het boek en krijgt het 

Kinderboekenweekgeschenk. De volgende dag (of 

enkele dagen later als het boek niet op voorraad 

is) krijgt uw kind het boek in een tasje mee naar 

huis. Ook mag uw kind een kleurplaat uitzoeken, 

waaraan een kleurwedstijd verbonden is. De 

kinderen leveren de kleurplaat voor de 

herfstvakantie in en na de vakantie is de 

prijsuitreiking. Er zal een ruilboekenkraam zijn voor 

de kinderen van obs de Noord en iedereen kan 

voor een klein prijsje een boek kopen bij de kraam 

met tweedehands boeken. In de klassen kunnen de 

activiteiten van de kinderen worden bezocht en u 

kunt die avond ‘enveloppen trekken’.                                                            

Voor alle aanwezigen zal er koffie en thee zijn. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO48TR9bDWAhWBI1AKHX99DG4QjRwIBw&url=https://www.paagman.nl/kinderboekenweek&psig=AFQjCNGKg4sugCYPcXi9O5yUFlo5t6O32A&ust=1505899146984848
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3noOAwLPWAhXGtxoKHW98B3QQjRwIBw&url=https://www.kiekeboek.nl/kinderboekenweek-2017/&psig=AFQjCNFZjfwZCaf-ExHeaNZVv5kdJP-FBg&ust=1505987750412387
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Voorstellingen 

De peuters zullen de voorstelling ‘Ik ben niet bang’ 

van het Poppentheater De Kletskous’ bezoeken. Deze 

voorstelling wordt gehouden op obs de Botter, op 

dinsdag 10 oktober a.s. om 10.00 uur. 

Hoor de regen op het dak! 

Tik, tik, tak – tik, tik, tak 

Hoor de regen op het dak! 

Tik, tik, tak – tik, tik, tak 

Wat hoor ik daar? Dat is  

een raar geluid. Posy gaat op onderzoek uit. Maar vindt het 

toch wel een beetje spannend. Een voorstelling met poppen en 

live muziek over spannende geluiden in en om het huis van 

Pip en Posy. Vanaf 2 jaar. Geïnspireerd op het boek: ‘Pip en 

Posy en het enge monster’. Geschreven en geïllustreerd door: 

Axel Scheffler. 

 

De kleuters gaan naar de voorstelling ‘Lekker nooit 

niet bang’, op vrijdag 6 oktober a.s. om 09.45 uur. De 

voorstelling wordt gehouden in De Loods. Voor de 

kleuters spelen Vivian den Hollander en Mattie Poels 

de voorstelling: Vivian vertelt en zingt liedjes, Mattie 

Poels begeleidt haar op diverse instrumenten.               

En natuurlijk doet de zaal volop mee.                                                                             

Lisa en Jimmy zijn lekker 

nooit niet bang! Of misschien  

soms wel een beetje? Jimmy  

zegt van niet. Maar als de  

hamster van Lisa zijn mouw  

inkruipt, vindt hij dat best eng…. 

En wanneer Lisa ’s avonds in bed ligt, kan ze maar moeilijk in 

slaap komen. Het stormt en de wind giert om het huis. Maar… 

is het wel de wind? Er zit toch geen spook in haar kamer? 

Gelukkig jaagt papa voor de zekerheid het spook weg. Maar 

als Lisa weer alleen is, hoort ze plotseling geritsel. Er zit toch 

geen monster onder haar bed? De voorstelling is gebaseerd op 

het boek ‘Lekker nooit niet bang” (Van Holkema & Warendorf 

augustus 2017). Met illustraties van Dagmar Stam. 

 

De groepen 3 en 4 gaan op maandag 9 oktober om 

13.15 uur naar de voorstelling ’Een spook(t)huis voor 

Fiene’. Deze voorstelling wordt gehouden in Het Plein.  

Welkom in de griezelfamilie. Theodoor Haast is een 

succesvolle zakenman, maar hij voelt zich vaak eenzaam. 

Daarom zoekt hij een vrouw, via internet. Helaas blijkt Gursula 

Liefje niet zo lief als hij eerst denkt. Ze is zó lui, dat ze na het 

eten het servies weggooit om de vaatwasser niet te hoeven 

inruimen. Weeskind Fiene droomt van een warm thuis met 

lieve ouders. 

Ze is dan ook dolblij als Theodoor en Gursula haar              

uit het weeshuis halen. Maar Fiene moet dienstbode, 

huishoudster en kokkin tegelijk zijn. Ze loopt weg                   

en vindt onderdak in een oud huis waar een grote 

griezelfamilie woont. Het is even wennen: een                    

doodskist in de kelder, geesten waar je zo                         

doorheen kunt lopen, een boeman die je ‘s ochtends wakker 

loeit en een vrouw zonder hoofd. Als je ze wat beter 

leert kennen, zijn de meeste griezels echter een stuk minder 

eng dan sommige mensen. Maar dan wordt Fiene door 

Theodoor ontdekt. Hoog tijd voor de griezels om in actie te 

komen! 

 

De groepen 5 en 6 bezoeken op vrijdag 6 oktober  

om 12.45 uur de voorstelling ‘Dolfje Weerwolfje, de 

musical’ in het theater Het Plein. De voorstelling is 

gebaseerd op het boek ‘Dolfje Weerwolfje’ van      

Paul van Loon. 

Dolfje is een doodgewone jongen                                                    

van bijna zeven. Alhoewel… gewoon…                                      

Op de nacht voor zijn zevende verjaardag                            

gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje verandert…                        

In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine 

klauwen, op zijn hoofd groeien twee punt-oren en hij krijgt 

een witte staart… Dolfje is een weerwolf! Dolfje zal moeten 

leren leven met het feit dat hij in de dagen rond volle maan 

verandert in een weerwolf. En dat zet zijn hele leven op zijn 

kop! Hoe zullen Timmie en zijn ouders reageren? En wie is 

toch die vreemde man die om de haverklap overal opduikt? 

 

De groepen 7 en 8 gaan op woensdag 11 oktober 

om 10.45 uur naar de voorstelling ‘De waanzinnige 

boomhut van 13 verdiepingen’ van Andy Griffiths. 

Deze voorstelling wordt gehouden Het Plein. 

Andy en Terry zijn gevraagd om een                                  

theaterstuk over hun waanzinnige                                     

boomhut te maken. Dat is nog niet                                        

zo makkelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende 

katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een 

reuzengorilla vandaan? Gelukkig hebben ze keihard 

gerepeteerd en ze zijn er bijna klaar voor! ‘De waanzinnige 

boomhut van 13 verdiepingen’ is één van de meest verkochte 

kinderboeken in tijden. De bestseller is omgetoverd tot een 

waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en 

magische theatertovenarij. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFx5PiztHWAhWBaFAKHRIlARkQjRwIBw&url=https://www.leopold.nl/nieuws/dolfje-game-nu-in-de-appstore/&psig=AOvVaw27JrR4sw6tZ5ym7BL7CYSR&ust=1507022589007828
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Griffels, Penselen en De Nederlandse Kinderjury 

Schrijvers en illustratoren zijn altijd erg blij als ze een 

prijs hebben gewonnen.  

Ze vinden het een aanmoediging om door te gaan. 

Voor jou als lezer is zo'n prijs een bewijs van kwaliteit. 

Er zijn drie grote prijzen op het gebied van 

kinderboeken: 

                                
          

Gouden & Zilveren   De Prijs van de  

Griffels    Nederlandse Kinderjury 

  Gouden & Zilveren Penselen 

 

Gouden en Zilveren Griffels 

Een jury van volwassenen geeft Griffels aan de best 

geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. In vijf 

categorieën (tot 6 jaar, van 6 jaar en ouder, van 9 jaar 

en ouder, informatieve boeken en poëzie) kunnen twee 

boeken een Zilveren Griffel krijgen. Uit al die 

categorieën wordt bovendien één Gouden Griffel 

toegekend. Deze kan alleen gewonnen worden door 

een oorspronkelijk Nederlandstalig boek; voor een 

Zilveren Griffel komen ook vertaalde boeken in 

aanmerking. 

De Gouden Griffel 2017 wordt bekend gemaakt en 

uitgereikt op dinsdag 3 oktober a.s. tijdens het 

Kinderboekenbal aan de vooravond van de 

Kinderboekenweek. 

De Zilveren Griffels 2017 

De met een Zilveren Griffel bekroonde boeken zijn:     

Tot 6 jaar 

Siens hemel – Bibi Dumon Tak (Querido’s Kinderboeken 

Uitgeverij) 

Tangramkat – Maranke Rinck (Uitgeverij Lemniscaat) 

Vanaf 6 jaar 

Kinderen met een ster – Martine Letterie (Uitgeverij 

Leopold) 

Vanaf 9 jaar 

Alaska – Anna Woltz (Querido’s Kinderboeken 

Uitgeverij)                                                                      

Naar het noorden – Koos Meinderts (Uitgeverij 

Hoogland & Van Klaveren) 

Informatief 

T.rex Trix in Naturalis – Daan Remmerts de Vries 

(Uitgeverij Leopold)                                                

Baby’tje in mama’s buik – Bette Westera (Uitgeverij 

Gottmer) 

Poëzie                                                                                   

In de categorie poëzie zijn er dit jaar geen bekroningen 

toegekend. 

De met een Zilveren Penseel bekroonde boeken: 

Tangramkat – Martijn van der Linden (Lemniscaat) 

Omdat ik je zo graag zie – Milja Praagman (De 

Eenhoorn) 

De met een Zilveren Palet bekroonde boeken (voor 

buitenlandse illustratoren):                              

Circusnacht – Mattias De Leeuw (Lannoo)                             

Kek iz tak – Carson Ellis (Leopold 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie74jQvbPWAhUE2BoKHcedCl0QjRwIBw&url=https://www.cpnb.nl/campagnes/griffels-penselen-en-paletten-2017&psig=AFQjCNE5qxGA_dwIkLB92oHFYVwI-JVHzQ&ust=1505987190459263
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgod7JvLPWAhWEORoKHYSYABYQjRwIBw&url=https://twitter.com/kinderjury&psig=AFQjCNF1FDBbFY0jvdohKaKjI_J6grRvIw&ust=1505986908758891
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sss.nl/images_slideshow/c0_j_b_da_griffelsenpenselen_00_285x240_aronbekend.jpg&imgrefurl=http://www.sss.nl/SSS_schrijvers_jeugd_prijzen_griffelsenpenselen.asp?anongbr%3DHXT97N20150115084736&h=240&w=285&tbnid=4JKAHgqAsK_boM:&docid=sek03b53IJsa2M&ei=NDAJVs-RI8KSa-aFqPgI&tbm=isch&ved=0CCoQMygGMAZqFQoTCM_7uJ7bmcgCFULJGgod5gIKjw
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Griffels, Penselen, Paletten en Vlag & Wimpels 

De Stichting CPNB kent in het kader van de 

Kinderboekenweek bekroningen toe aan de beste 

kinderboeken van het afgelopen jaar. De prijzen 

worden toegekend op voordracht van een 

onafhankelijke jury. Zilveren Griffels (voor 

kinderboeken tot 12 jaar) worden in vijf categorieën 

toegekend aan de best geschreven kinderboeken van 

het jaar. De Penseeljury bekroont twee uitgaven van 

Nederlandse illustratoren met een Zilveren Penseel. 

Twee buitenlandse illustratoren komen in aanmerking 

voor de Zilveren Paletten. Naast de Griffels en Penselen 

kennen de beide jury’s eervolle vermeldingen toe, de 

Vlag en Wimpels. 

De Nederlandse Kinderjury 2017                               

De winnaars van de Prijs van de Nederlandse 

Kinderjury zijn bekend. In de categorie 6 t/m 9 jaar 

bleek De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen 

(Lannoo) van Andy Griffiths en Terry Denton het 

populairst onder alle stemmers. In de categorie 10 t/m 

12 jaar gingen de meeste stemmen naar Dagboek van 

een muts 10 – Puppy Love (De Fontein Jeugd) van 

Rachel Renée Russell. Er zijn maar liefst 29.851 

stemmen binnengekomen en dat is 21% meer dan 

vorig jaar. De Senaat van de Nederlandse Kinderjury 

reikte de Prijs uit en mocht bovendien haar eigen prijs 

uitreiken: de Pluim van de Senaat. Deze ging in de 

categorie 6 t/m 9 jaar naar De (niet zo) rampzalige 

avonturen van Herre (Luitingh Sijthoff) van Marte 

Jongbloed en in de categorie 10 t/m 12 jaar naar Costa 

Banana 2 – De ongelooflijke Ravi Ravioli (De Fontein 

Jeugd) van Jozua Douglas.                                                    

De Senaatsleden van 6 t/m 9 jaar zijn, net als de 

stemmers door het hele land, enthousiast over De 

waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen. In het 

juryrapport schrijven zij over dit boek: ‘Veel 

zelfbedachte woorden, maar vooral de nieuwsflashes 

onder aan de bladzijde over het verhaal zelf zijn heel 

grappig!’.   

Eigen favoriet was uiteindelijk De (niet zo) rampzalige 

avonturen van Herre, schrijfster Marte Jongbloed 

ontvangt hiervoor de Pluim van de Senaat. ‘Een 

origineel en pakkend verhaal met een herkenbare en 

moedige hoofdpersoon die eigenlijk niks mag, maar 

het toch doet’.                                                      

Prijswinnend boek Dagboek van een muts 10: Puppy 

Love is volgens de Senaatsleden van 10 t/m 12 jaar heel 

grappig. Ze leggen uit: ‘Het is een grappig boek omdat 

er allerlei gekke dingen gebeuren met veel hondjes die 

moeten worden beschermd, ook een aanrader als je de 

andere Muts-boeken niet hebt gelezen!’. Over het boek 

van Pluimwinnaar Jozua Douglas, Costa Banana 2: De 

ongelooflijke Ravi Ravioli, staat in het juryrapport: ‘De 

Senaat raadt dit boek aan iedereen aan, maar willen het 

niet uitlenen. Dit boek is zo leuk en grappig dat ze er 

extra zuinig op zijn’. 

 

Kinderboekenweekgeschenk 2017 

Kinderboekenweekgeschenk: ‘Kattensoep’. Een verhaal 

over raadselachtige verdwijningen van katten van 

Janneke Schotveld. Met illustraties van Annet Schaap.     

‘Kattensoep’                                                                

Boeli logeert met zijn kat Obama                                     

bij zijn opa. Er is iets vreemds aan                                      

de hand in opa’s buurt: er verdwijnen                     

katten. Samen met opa’s buurmeisje                               

Lucy probeert Boeli het mysterie op                                     

te lossen. Wie zit er achter de                               

mysterieuze kattenverdwijningen? En                               

nog belangrijker: wat gebeurt er met de katten? Als ook 

Boeli’s eigen kat Obama verdwijnt, begint de tijd wel erg 

te dringen… 
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  Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017        

Schrijfster Maranke Rinck maakte samen met 

illustrator Martijn van der Linden het Prentenboek 

van de Kinderboekenweek 2017: ‘Knikkeruil.‘ Dit 

spannende verhaal gaat door als je het uit hebt, er 

worden knikkerzakjes bijgeleverd om net als Uil 

door de poortjes te rollen, het prentenboek is 

namelijk niet alleen een boek maar ook een 

knikkerspel.  

‘Knikkeruil’                                                                 

Er is een nieuwe knikker in de groep. Hij heet Uil 

en hij krijgt geen tijd om te wennen, want                                       

er zijn monsters in de buurt.  Op zoek naar een 

goede verstopplek zoeft Uil met de andere 

knikkers van een fantastische knikkerbaan. Hij rolt 

langs een onmogelijk putje en hij verdwaalt in een 

enorm doolhof. Waar moeten ze heen? Dan doet 

Uil een ontdekking. Hij vindt een nieuwe plek. 

Daar zijn ze veilig…        

  

Maranke Rinck en Martijn van der Linden; 

Al vanaf hun debuut was het duidelijk dat Martijn 

van der Linden (1979) en Maranke Rinck (1976) 

zouden uitgroeien tot de hele groten: Het 

prinsenkind werd een internationaal succes en 

daarna volgden er nog vele. Zo won Van der 

Linden al enkele van de belangrijkste prijzen, zoals 

de Woutertje Pieterse Prijs, de Golden Parents’ 

Choice Award, en de kinderjuryprijs van de 

Biënnale van Bratislava.  Het echtpaar werkte 

eerder samen aan de Prentenboeken 

Memorykonijn en Tangramkat. 

 

 

Boekenkraam                                                    

Zoals ieder jaar staat er weer een mooie boekenkraam. 

Ook dit jaar is er GEEN aparte kleuterkraam. Alle 

boeken kunt u bestellen in de grote hal bij het podium. 

Verkoop geschiedt alleen bij de verkoopsters!! Het is 

dus belangrijk de openingstijden in de gaten te 

houden.  

 

Woensdag 4 oktober willen we de kramen openen. 

Woensdagavond 11 oktober is de laatste dag, dat de 

kramen zijn geopend. 

Halboekenkraam openingstijden: 

08.15 – 08.45uur, 13.05 – 13.35uur en 15.15 – 15.45uur. 

Extra avond met geopende boekenkraam: 

Woensdagavond 11 oktober van 18.30 – 20.00 uur 

 

Kinderen voor Kinderen                                                    

Dit jaar is er natuurlijk ook weer een speciaal lied voor 

de Kinderboekenweek in samenwerking met Kinderen 

voor Kinderen: Gruwelijk eng! 

              
 

         

Knikkeruil is vanaf 

de eerste dag van 

de Kinder-

boekenweek in de 

boekwinkel te koop 

voor € 6,95. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieo-OmtLPWAhUCPBoKHYZKDcMQjRwIBw&url=https://www.top40.nl/kinderen-voor-kinderen-7/gruwelijk-eng-29440&psig=AFQjCNGCfZEPMMh2U9oFW7yN5wxxUKQe8A&ust=1505984678810638
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Voorlezen na schooltijd                                                                                                                                                      

Kom je ook luisteren naar de boekjes in het sprookjesbos. Het A-team heeft het podium omgetoverd 

tot een sprookjesbos. Bedankt hiervoor! Na schooltijd gaan een aantal leerkrachten voorlezen voor de 

kinderen in de hal. Hieronder is het schema van het voorlezen.       

 

Woensdag 4 oktober 

12:00 uur 

 

 

 

Juf Michelle Het kleurenmonster  

 

 
Vrijdag 6 oktober 

15:15 uur 

 

 

 

Juf Lida Marc’s grote tanden 

   
Maandag 9 oktober 

15:15 uur 

 

 

 

Juf Sylvana Woezel en Pip, 

spookjes  

   
Dinsdag 10 oktober 

15:15 uur 

 

 

 

Juf Bernadette De bekendste 

sprookjes voor 

kleuters 

     
Woensdag 11 oktober 

12:00 uur 

 

 

 

Juf Thelma Als er een monster is 

geboren 

       
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Bekendste_sprookjes_voor_kleuters.html?id%3DsBNsQgAACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AOvVaw1tURd3-WXL_Gstqypsqrbt&ust=1507099095709391
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Als_er_een_monster_is_geboren.html?id%3D4QtBPQAACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AOvVaw0AhcISkuhrfg9do7CZjXps&ust=1507099168529550

