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Jaargang 33 Kinderboekenweek EXTRA INFO 08-10-2021 
 
Kinderboekenweek 2021 
In deze speciale editie van de INFO leest u meer over de 
jaarlijkse Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 
duurt dit jaar van 6 t/m 17 oktober en heeft als thema 
beroepen. Het belangrijkste doel van deze weken is om 
te laten zien dat lezen niet alleen belangrijk is, maar ook 
ontzettend leuk! 

 
Uitzendbureau Worden wat je wil 
Afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk 
uitzendbureau Worden wat je wil geopend. Bij dit 
uitzendbureau kunt u terecht voor allerhande 
beroepen, zo hebben we superhelden, profvoetballers 
en -hockeyers, een ruimtevaarder, een vlogger, 
prinsessen, boeren en boerinnen, een duiker, een 
Sinterklaas met een piet en een ontdekkingsreiziger. 
Nadat een aantal juffen samen met kinderen uit groep 
7a het uitzendbureau openden met een heuse 
polonaise, kon de rest van de uitzendkrachten niet 
achterblijven. De beelden zeggen meer dan woorden 

Voorlezen is een feest! 
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er, nog meer dan 
anders, aandacht besteed aan het voorlezen. Vandaag 
hadden we in dit kader en in het kader van de Dag van 
de Duurzaamheid twee wethouders op bezoek. 
Wethouders Kirsten Ipema en Alex Wekema lazen in al 
onze kleutergroepen voor over de vuilnisman. 

 
De Poolster-Griffels 
Dit jaar bestaan de Griffels 50 jaar. Wij vieren dat door 
onze eigen Poolster-Griffels uit te reiken. De afgelopen 
week is er in alle groepen gestemd op het favoriete 
boek.  
 
Groep 1/2a | Kloddertje 
Het is al een oud boek, maar we vinden het zo’n leuk 
boek. Kloddertje zit zich in een hoekje te vervelen, 
daarom sporen papa en mama hem aan om vriendjes te 
gaan zoeken. Maar de andere figuurtjes vinden hem 
maar lelijk en vormeloos. Papa en mama geven hem het 
vertrouwen door te vertellen wat hem zo bijzonder 
maakt en dan kan kloddertje ineens de hele wereld aan! 
Het is een heel kunstig boek met kleuren en vormen á la 
Miro de kustenaar. We hebben er nog lang over 
nagedacht en -gepraat met elkaar! 
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Groep 1/2b | Erwten, het verhaal van hun leven 
Groep 1/2b heeft gekozen voor een boek over erwten. 
Evelien en Erik zijn de twee erwtjes waar het over gaat. 
En erwtjes hebben best een behoorlijk spannend leven. 
Ze leggen een hele weg af voor ze in je bord belanden. 
Welke weg dit is lees je allemaal in dit boek.  

 
Groep 1/2c | Ik weet wat ik worden wil 
De kinderen van groep 1/2c weten door dit boek wat ze 
willen worden. Dit prentenboek staat vol met 35 
geïllustreerde kinderversjes over beroepen. Deze 
versjes zijn te beluisteren op Spotify. Wat wil jij later 
worden? Dokter of dirigent? Prinses, piraat, 
politieagent? Moeder of chauffeur? Juf of 
pretparkdirecteur?  

 
Groep 1/2d | Een boek 
Het favoriete boek van groep 1/2 d heeft als 
toepasselijke titel Een boek. Wij vinden dit boek 
geweldig grappig, omdat er van alles gebeurt als je: tikt, 
drukt, wrijft, schudt, blaast, het boek schuin houdt en 
klapt. Het wordt donker en weer licht, de cirkels worden 
groter en nog groter! Het boek eindigt met een groot 
applaus. Kunnen we toveren???? 

Groep 3a | Bot en Botje 
Wij hebben gekozen voor het boek: Bot en Botje. Een 
heel leuk griezelboek. Bot en Botje gaan samen met hun 
hondje in het holst van de nacht naar buiten om mensen 
bang te maken. Maar ze komen niemand tegen om te 
kunnen laten schrikken. Dus besluiten ze maar om naar 
de dierentuin te gaan. En daar komen ze nog veel meer 
geraamtes tegen…. 

 
Groep 3b | De gelukkige olifant 
Groep 3b heeft gekozen voor De gelukkige olifant van 
Youp van ’t Hek. Dit verhaal gaat over een verdrietige 
olifant die wordt gepest door een aap. Nellie het 
nijlpaard weet hier een oplossing voor. Helemaal in de 
grote stad in een grote circustent wordt het probleem 
opgelost…  

 
Groep 4a | De hele erge Ellie en nare Nellie 
Wat is de verschrikkelijkste tweeling van het land? Dat 
is de tweeling Smit. Erge Ellie en nare  Nellie . Ze slaan 
en schoppen, ze krabben en bijten. Ze grijpen je en 
pakken dingen van je af. Gevreesd bij de kinderen in het 
dorp waar ze wonen.....maar geliefd bij tienduizenden  
jonge lezers!!! De kinderen uit groep 4a vinden dit boek 
erg grappig maar ook een beetje gek en raar. Er staan 
ook gekke plaatjes in. 
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Groep 4b | Dolfje Weerwolfje / Bob Popcorn 
Groep 4b kon niet kiezen. 6 kinderen stemden op Dolfje 
en 6 kinderen op Bob. Vandaar dat er twee winnaars zijn 
in deze groep.   
 
Op zijn zevende verjaardag tijdens volle maan schrikt 
Dolfje zich rot. Hij ziet opeens overal haar. Zijn handen 
en voeten zijn poten geworden en hij heeft een staart. Is 
hij een weerwolf? “Misschien gaat het vanzelf over” zegt 
Timmie. Maar wat als het niet over gaat… (Dolfje 
Weerwolfje)  
 
Ellis houdt enorm van popcorn. Ze maakt het iedere 
middag in de magnetron. Maar op een dag gebeurt er 
iets raars. Een maiskorrel wil niet poffen. Hij hij groeit en 
groeit, totdat… (Bob Porcorn) 

 
Groep 5a | Superjuffie 
Wij vinden dit boek leuk, omdat het gaat over een vrouw 
die kan vliegen. Ze redt dieren en ze eet krijtjes. Het is 
een groot geheim, alleen haar klas weet het. Ook kan ze 
met dieren praten! En ze heet juf Josje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5b | De Gorgels 
Het favoriete boek van groep 5b is: ‘De Gorgels’ van 
Jochem Meijer. Het is een heel cool boek, waarin Melle 
rare beestjes heeft ontdekt. Deze beestjes heten de 
gorgels en waken over de kinderen als ze ‘s nachts 
slapen. Maar niemand gelooft Melle, zelfs zijn vader 
niet, maar Melle weet het zeker. Hij heeft echt een 
Gorgel gezien. De meeste kinderen zien ze niet, maar 
Melle wel omdat hij superogen heeft. Als de 
persoonlijke Gorgel van Melle gewond raakt na een 
aanval door een Butselaar komt hij in actie. En hoe dit 
afloopt mag jezelf gaan lezen. 

 
Groep 6a | De regels van Floor 
Groep 6a kiest voor De regels van Floor. Dit zijn 
hilarische boeken met hele grappige dingen. Met heel 
veel grappige feiten. Er zijn heel veel delen van en 
dyslexie boeken. Ze beleeft altijd wel wat. We raden je 
echt aan om te lezen!  
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Groep 6b | Dummie de Mummie en de gouden scarabee 
Het favoriete boek van groep 6b is Dummie de Mummie 
en de gouden scarabee. De auteur is Tosca Menten. Een 
jongen van tien jaar vindt op een avond een levende 
mummie in zijn bed. Die blijkt per ongeluk tot leven te 
zijn gekomen na een ongeluk met een vrachtwagen. De 
jongen en zijn vader besluiten de mummie te houden, 
om hem te beschermen tegen de wetenschap. Ze 
noemen hem Dummie, naar de beginletters van de zes 
namen van het mummietje. Omdat Dummie zich na een 
tijdje begint te vervelen, besluit de vader dat Dummie 
naar school moet. Dan gaat het helemaal mis…  

 
 Groep 7a | De grootste ettertjes van de wereld 
Nee, dat zijn ze niet, dit is de titel van het boek dat de 
kinderen uit groep 7a hebben gekozen. Wij vinden dit 
een supergrappig boek. Het boek is niet één verhaal 
maar het zijn 10 korte verhaaltjes. Het boek gaat over 
de grootste ettertjes van de wereld. De personages zijn 
kinderen die raar en ondeugend zijn. Waarom dit boek 
zeker een aanrader is? Het is een heel leuk, eigenwijs en 
grappig boek en er staan hele mooie plaatjes in.  

 

Groep 7b/8a | Warrior Cats – De wildernis in 
De meeste stemmen van groep 7/8 gingen naar Warrior 
Cats - De wildernis in. Huiskat Rufus leeft zorgeloos in 
een huis aan de rand van het bos. Op een dag gaat hij 
het bos in. Daar ontmoet hij allerlei boskatten die geen 
huis hebben. Van deze katten leert hij jagen en zijn 
instincten te gebruiken. Dit boek "De wildernis in' is het 
eerste boek van zes series. Het zijn leuke boeken, omdat 
ze spannend zijn en je daardoor niet kunt stoppen met 
lezen. 

 
Groep 8b | Tom Groot 
Groep 8b heeft gekozen voor Tom Groot. Het boek is zo 
leuk omdat er naast de verhalen veel plaatjes in staan. 
Ze beleven in ieder boek allemaal nieuwe en spannende 
verhalen, waarmee ze altijd in de problemen komen! 
Het gaat wel duidelijk over één verhaal. 

 
Activiteiten bibliotheek 
Volgende week zaterdag zijn er meerdere activiteiten in 
de bibliotheken van de gemeente Noordenveld. In Norg 
komt vlogger Jordi van der Werf vertellen over zijn  
vak          en in Peize is er een Meet & Greet met allerlei 
beroepen  
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