Boekentips
Inmiddels zitten de eerste twee weken thuiswerkweek erop.
Misschien krijg je veel werk van jouw meester/juf. Maar vergeet
daarnaast niet te genieten van mooie verhalen; gebruik die extra tijd dus
om te lezen. Er valt online heel veel te lezen, maar er is zoveel keus.
Hieronder geven we je boeken- en leestips!
Zijn al je (Bibliotheek-) boeken uit?

eestip

Start met de buurkinderen een uitleengroep. Welke boeken hebben zij voor
jou in de aanbieding? Welke raad jij ze aan? Maak een foto van de kaft en app
deze naar ze. Of… maak een filmpje waarom zij dat boek moeten lezen!

Groep 1/2: “We hebben er een geitje bij!”
Kijk eens op www.bereslim.nl
Daar krijg je toegang te krijgen tot digitale prentenboeken voor kinderen
t/m 6 jaar. Hierbij een bereslimme boekentip voor de lente: 'We hebben
er een geitje bij! 'Ook te bekijken in het Engels, 'Hooray! A new baby
goat is born today!'
En daarna: de dierengeluiden oefenen!
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Groep 3/4/5: “Alle hens aan dek!” door Bette Westra
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
‘Alle Hens aan dek’ is een grappig verhaal over een jongetje met een
grote fantasie. Hij wil later piraat worden en belandt op een wonderlijke
manier écht op een piratenschip. Hier leert hij piratendingen (zoals nooit
tegen de wind in plassen) en beleeft hij allemaal avonturen. Een leuk
boek om zelf te lezen, maar nóg leuker om uit voorgelezen te worden
én samen te lachen.
Ontdek jij de taalgrapjes?

Voor wie zegt: “Bah ik hou niet van lezen!”
Ga naar www.yoleo.nl en geniet van de verschrikkelijke tweeling ‘Erge
Elli’ en ‘Nare Nelli’ door Rindert Kromhout. Via deze website wordt het
boek voorgelezen, met een geel balkje zie je waar de voorlezer is én je
kunt de snelheid en lettergrote zelf bepalen. Voor iedereen die lezen lastig
en (nog) niet leuk vindt!
Groep 5/6: “Timo en de oppasninja”
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Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Timo en zijn moeder zijn dringend op zoek naar een au pair omdat zijn
moeder in de zomervakantie moet werken en oma haar been heeft
gebroken. Timo krijgt wel een hele bijzondere oppas: Yushi, 1 van de
oppasninja's van de rijke kroonprinses van Ishimoko. De
zomervakantie wordt opeens een stuk minder saai!
Leesconsulent Marit: "Wat een grappig boek! Ik heb het in 1 keer
uitgelezen en ik ga zeker ook de andere twee delen lezen die ook als
e-book beschikbaar zijn. Mocht je een goudvis hebben, ik verzeker je,
na het lezen van dit boek vind je goudvissen een stuk minder saai!
En voor de papa's en mama's die het boek voorlezen: op
www.lisaboersen.nl vind je leuke suggesties om nog eens na te
praten over het boek."

Groep 6/7/8: “F-Side Story” door Hans Kuyper
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Is dit een boek over voetbal? Of gaat het over verliefdheid? Misschien wel over
allebei. Een leuk verhaal voor Feyenoord- én voor Ajax-fans. Een boek
voor jongens en meisjes. En het leest lekker makkelijk.
Naomi is geen bang meisje. Meestal. Verhuizen van 010 naar 020?
Geen probleem. Nieuwe buurt, nieuwe school? Kan ze aan. Maar
een klas vol Ajax-fans, die stuk voor stuk boos naar haar Feyenoordsjaal kijken… Hoe
overleeft ze dat? Tot overmaat van
ramp wordt ze verliefd. Voor de eerste
keer in haar leven. Op de
ergste jongen van allemaal… Een Ajacied en een Feyenoorder
verliefd… Dat kan toch niet?!

Groep 7/8: “Mijn bijzondere rare week met Tess” van Anna Woltz
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Op de eerste dag van zijn vakantie op Texel brak de broer van Samuel
zijn been. Die dag kwam hij bij de dokter Tess tegen. Ze kende haar
eigen vader niet, zei nooit sorry en was nogal bazig.
Een prachtig verhaal met een mooi mix van avontuur en subtiele
diepgang.
Boek uit? Er is ook een boekverfilming van!

Groep 8: "Made by Indira” van Caja Cazemier
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Dit boek gaat over kinderarbeid in de kledingindustrie. Terra houdt van
shoppen. Al haar geld gaat op aan nieuwe kleding, en als ze die
goedkoop kan scoren, is dat natuurlijk top!
De Indiase Indira is geronseld om in een spinnerij te gaan werken. Zo
hoopt ze de schulden van haar familie af te kunnen lossen. Maar de
mooie beloften van de fabriek blijken allemaal leugens te zijn geweest.
Bij een reis naar India ontdekt Terra dat er een heel verhaal zit achter
de kleren die ze koopt. Een verhaal dat niet zo mooi is…

