
Verbaasbrief Jaargang 2019-2020 

│ No. 9│ 24-4-2020 

 

                  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
We kijken terug op een bijzondere maand 
april. Een maand waarin de scholen nog 
gesloten waren. Een maand waarin we bijna 
alle kinderen en ouders hebben moeten 
missen op de Verbazisschool. Maar ook een 
maand waarin er hard is gewerkt door 
iedereen. We zijn trots op alle kinderen die 
thuis (en op school) aan hun schoolwerk 
hebben gezeten, zelf hebben geleerd dit te 
plannen, hebben doorgezet als het even niet 
lukte, vaardiger zijn geworden op de 
computer en ons foto’s en filmpjes hebben 
gestuurd van alles wat ze hebben gedaan. 
Ook zijn we trots op alle ouders die naast hun 
eigen werk en bezigheden alle kinderen zo 
goed als ze konden hebben begeleid. En we 
zijn ook trots op al die juffen en meesters die 
online lesmateriaal klaarzetten, vloggen en 
hangouts met hun groep hebben gehad. 
Onder de verschillende nieuwskopjes kunnen 
jullie de ervaringen mee beleven.  
 
Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat 
de scholen weer opengaan na de 
meivakantie. De mail met alle informatie 
hierover heeft u gisteren ontvangen. Fijn dat 
we elkaar weer gaan zien! Toch zal het ook 
gek zijn omdat het anders is dan voor deze 
Coronacrisis. De maandag na de vakantie 
zullen we met het team nog de laatste 
voorbereidingen treffen om weer open te 
kunnen met alle nieuwe maatregelen. We 
zullen starten met halve groepen. De 
vakantie geeft jullie als ouders ook de tijd om 

de nieuwe situatie met de kinderen te 
bespreken.  
 
Ook de meivakantie zal anders zijn dan we 
gewend zijn. Er is geen feest met Koningsdag, 
er zijn geen Bevrijdingsfestivals en geen 
uitstapjes. Toch hopen we dat jullie kunnen 
genieten van een fijne meivakantie en dat 
het weer blijft meewerken. 
 
Blijf gezond, we zien elkaar na de 
meivakantie! 
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(#homeschooling) 

• Nieuws vanuit de onderbouw 

• Nieuws vanuit de 
middenbouw 

• Nieuws vanuit de bovenbouw 

• Nieuws vanuit de HB-groepen 



• Nieuws vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin 

• Nieuws vanuit de bibliotheek 
(leestips) 

 
Belangrijke data (onder voorbehoud) 
 

• meivakantie 25 april – 10 mei 

• 11 mei voorbereidingsdag 
leerkrachten-geen 
schoolfotograaf!- kinderen zijn 
vrij  

• 21 en 22 mei Hemelvaart (vrij) 

• 1 juni Pinksteren (vrij) 

• 24 oktober Kidsrun 
 

Nieuws vanuit de ouders 
(#homeschooling) 
 
HOMESCHOOLING I  
Michael en Marloes Valies (ouders van Loïs 
OB, Lieke MB en Quinty BB) 
De kinderen waren aan het juichen toen ze 
hoorden dat ze niet meer naar school 
moesten. Nu, een aantal weken later kijken 
ze daar toch anders tegen aan. Ze vinden het 
juist fijn dat ze na de vakantie weer mogen 
komen, klasgenootjes kunnen zien en dat 
papa en mama niet de hele tijd zeuren dat ze 
aan het werk moeten. 
 
Wij hebben een best goed dagritme bedacht, 
natuurlijk met alle adviezen van de 
leerkrachten en ideeën van de kinderen zelf. 
Ons idee was om de tijden van school aan te 
houden.  
We starten met de dagstart meetings van de 
middenbouw en bovenbouw. Rond 10.00 een 

pauze, even kort naar buiten en dan weer 
verder werken. Rond 12.00 weer een pauze. 
Deze keer iets langer en daarna nog even 
verder werken. We proberen de kinderen te 
motiveren om de taken die echt af moeten, 
in de ochtend te doen. In de middag kunnen 
ze dan creatief of kosmisch doen. 
Aan dat dagritme starten we elke dag weer 
vol goede moed. Maar ondanks dat we de 
kinderen de ruimte hebben gegeven om de 
tijd tussen de pauzes door zelf in te delen, 
vragen we ons aan het eind van de dag af: 
“Waar ging het mis?” 
 
Het buiten spelen in de ochtend was wel 
weer erg leuk, het was ook al zo’n lekker  
weer en in de speeltuin was het nog rustig. 
Een chromebook is echt ideaal om mee te 
werken aan qynzy en spellingoefenen en 
squla etc., maar nog veel leuker is om 
filmpjes op you tube te kijken. Oja,  en appen 
met je klasgenoten, is ook héél gezellig. 
 
De ene dag gaat het beter dan de andere dag. 
Gelukkig zijn er ook een heleboel positieve 
dingen. We hebben geen stress meer omdat 
we op tijd naar school/ sporten moeten. We 
sporten nu in onze voortuin of er wordt een 
rondje gemaakt op skates. We hebben 
ontdekt dat we om 8.00 op kunnen staan en 
dan om 8.45 klaar zijn voor de dagstart, dat is 
een uur later dan we gewend zijn! Geen 
kledingstress, als het in de middag te warm 
wordt, kleed je je gewoon even om. We 
hebben ontdekt dat de meester en juffen  
heel goed zijn in vloggen!  Opa en oma ook 
kunnen  videobellen. Koningsspelen met o.a. 
zaklopen kan ook thuis gedaan kan worden. 
En misschien nog wel het belangrijkste: dat 
we gezellig met z’n vijven bij elkaar zijn en 
nog steeds gezond! 
We hopen dat iedereen geniet van de kleine 
geluksmomentjes in deze periode en dat we 
elkaar snel weer op school zien.



 
 
HOMESCHOOLING II 
Aniek van Heck (moeder van Suus MB en 
Sten HB1): Jongleren 
Het was even omschakelen. Van hele dagen 
naar school, naar hele dagen thuis. Van een 
duidelijke scheidslijn tussen werk en vrije tijd 
(voor zowel de kinderen als voor ons als 
ouders) naar een situatie waarin alles door 
elkaar loopt. Alle ballen in de lucht houden 
was, vooral gevoelsmatig, best even een 
uitdaging. Maar het bood ook kansen.  
 
De kans om het leerproces van je kind eens 
van dichtbij te zien 
Het is weinig ouders gegeven om van dichtbij 
te mogen zien hoe hun kind werkt aan 
school. Thuisscholen is in Nederland niet erg 
gebruikelijk en ik zou daar zelf ook niet voor 
kiezen. Maar om eens een tijdje te kunnen 
observeren hoe mijn kinderen aan school 
werken, was erg interessant. Zo was ik enorm 
verrast door de snelheid waarmee de jongste 
al het werk als een spons in zich opnam en 
het doorzettingsvermogen dat ik gezien heb. 
Ondanks dat het eigenlijk nog lastig is voor 
haar, besloot ze Dolfje Weerwolfje te gaan 
lezen. Gewoon. Omdat ze dat wilde. Ook was 
ik verbijsterd door de enorme zelfstandigheid 
en de fantastische werkhouding van de 
oudste (dank daarvoor juffen!). Dit zag ik 
terug binnen zijn schoolwerk, maar ook toen 
ik even geen tijd had om een taart met hem 
te bakken en hij besloot om dat dan maar 
gewoon helemaal zelf te doen (een zeer goed 
gelukte chocoladetaart). Van alle 
ingrediënten verzamelen tot afmeten en het 
smelten van chocolade in een pannetje, tot 
de oven instellen… Helemaal zelf.    
 
De kans om extra qualitytime met elkaar te 
hebben 

Spelletjes, knutselprojecten, samen koken. 
Natuurlijk maken we daar normaal 
gesproken ook best tijd voor, maar dan moet 
het ingepland worden tussen verjaardagen, 
sportactiviteiten, school, speelafspraakjes, 
enzovoorts. Het was de afgelopen weken 
veel makkelijker om gericht tijd met elkaar 
als gezin door te brengen en te genieten van 
de kleine dingen in het leven. Mooi 
meegenomen: als de kinderen zelf gekookt 
hebben, blijken ze veel enthousiaster over 
hetzelfde eten.   
 
De kans om eens stil te staan, in plaats van 
door te rennen 
De weken vliegen normaal gesproken 
voorbij, omdat ze bij ons in het gezin toch 
best vol en hectisch zijn. Als een soort 
manager van de chaos probeer ik alles in ons 
schema te proppen, maar nu blijkt het voor 
iedereen toch ook wel heel lekker te zijn als 
er ruimte is. Ruimte om je gewoon even te 
vervelen. Ruimte om eens voor de deur op 
het bankje te zitten in de zon. Ruimte om 
gewoon eens te kijken naar de wereld om je 
heen. Ik hoop dat ik hier voldoende van leer 
om op langere termijn, als alles straks weer 
als vanouds is, ook meer stil te staan en rust 
in te bouwen. 
  
De kans om te beseffen hoe erg je school 
mist 
Ondanks dat de kinderen het echt goed 
hebben gedaan thuis, kwam al heel snel de 
vraag ‘maar wanneer mogen we weer naar 
school?’. En ook de enorme teleurstelling (tot 
tranen toe) toen verteld moest worden dat 
dit voorlopig even niet zou kunnen. Ze 
missen de leerkrachten, de school, de 
vriendjes en vriendinnetjes… De jongste was 
zelfs bang dat “het Corona” (zo noemt ze het) 
nooit meer over zou gaan. Ze lijken naar 
school kunnen en mogen nu nog meer te 
waarderen dan ze al deden.  
 
De kans om toch echt heel blij te zijn met wat 
je hebt 
Ik vind dat we ontzettend veel geluk hebben 
dat onze kinderen op Verbazisschool WOW 
zitten. Ik ken veel voorbeelden om me heen 
van scholen die nog steeds bezig zijn met het 
opzetten van het onderwijs, waar niet 



wekelijks wordt gebeld naar de leerlingen en 
waar Google Classroom en instructie via 
Loom nog heel ver weg is (en inmiddels al 
bijna niet meer nodig). Ik schrijf dit niet als 
kritiek naar anderen, maar als compliment 
naar alle leerkrachten van WOW. Het 
omschakelen naar digitaal werken is ZO snel 
gelukt en dat is fantastisch. Voor zowel 
ouders als kinderen.  
 

   
 

 
 
HOMESCHOOLING III  
Maria van der Sluis (moeder van Helena HB2 
en Anna 3 jaar): In de sprinter 
Op het moment van schrijven zitten we in de 
zesde week van het thuisonderwijs. We 
hebben zojuist te horen gekregen dat na de 
meivakantie de basisscholen weer leerlingen 
gaan ontvangen. Een mooi moment om te 
evalueren. Sinds bijna twee jaar wonen Tony 
en ik met onze dochters Helena (8 jaar) en 
Anna (3 jaar) in Nieuw Terbregge. Tony werkt 
bij een IT bedrijf in Amsterdam en ik werk als 

docent en gezondheidswetenschapper bij de 
opleiding Voeding en Diëtetiek in Den Haag.  
De eerste week na de schoolsluiting vond ik 
het combineren van alles thuis ontzettend 
intensief. Nadat we alle vier ziek waren 
geweest kwam de energie sterk terug en 
haalden we alles uit de kast, letterlijk en 
figuurlijk. Veel op de fiets en sporten 
wanneer het kan, zelf brood bakken, jam 
maken en andere nieuwe recepten 
uitproberen, schilderen, tuinieren en noem 
maar op. Ons huishouden van Jan Steen blijft 
ondertussen onveranderd-:) We plannen elke 
week maar zijn flexibel ten aanzien van de 
schoolse taken. Als het vandaag niet lukt, dan 
is er morgen weer een dag! Wat zijn we 
dankbaar voor onze situatie met een vast 
inkomen en een ruim huis in relatief groene 
omgeving…blij dat we niet meer in het 
appartement in Amsterdam wonen en 
gelukkig dat wij en onze familie, in 
tegenstelling tot de afgelopen jaren, in 
gezondheid leven. Het is boffen dat Helena 
ontzettend zelfstandig is en haar schoolwerk 
serieus aanpakt, ze zit zo lekker in haar vel en 
verheugt zich om straks weer naar school te 
gaan. Anna bloeit helemaal op, slaapt langer 
en zingt de longen uit haar lijf. Zeker, we 
missen onze familie en er zijn stressvolle 
momenten wanneer de oppas uitvalt, werk 
afgestemd moet worden en de meiden 
allebei om aandacht vragen. We zijn echter 
vooral enorm aan het genieten van het 
samenzijn thuis. Anna zei vanmiddag dat ze 
liever in een sprinter zit dan in een intercity 
omdat de trein minder snel gaat, er minder 
mensen in zitten en het rustiger is. Eigenlijk is 
dat de reis die we nu maken…niet in een 
snelle, drukke intercity maar - het meeste 
van de tijd - in een rustige, overzichtelijke en 
onthaaste sprinter.  
 
Machteld Huber heeft met een vernieuwde 
definitie van gezondheid de positive health 
geïntroduceerd, met veerkracht en zelfregie 
als uitgangspunt. Haar ontwikkelde model is 
denk ik in deze tijd extra interessant…hoe 
bewegen we ons in het spinnenweb? Ik wens 
jullie in deze periode veel veerkracht! 
 



 
 
HOMESCHOOLING IV Desiré van Dalen 
(moeder van Isabelle BB), Niels (zat tot eind 
januari in de MB, nu zit hij op SBO de Kring) 
en Lucas (bijna 2 jaar) 
 
Isabelle doet in haar kamer haar schoolwerk. 

Ik vraag geregeld of het gaat en ook wat ze 

heeft gedaan omdat ik daar geen zicht op 

heb. Vorige week heeft Isabelle lekkere 

wentelteefjes gebakken voor een opdracht 

en dit hebben we gefilmd. Niels heeft met 

alles hulp nodig en moet ik blijven motiveren. 

Dit is best lastig met zo’n kleine dreumes die 

ook rondloopt. Niels wil graag weer naar 

school. Niels heeft ook knutselopdrachten 

dus met hem heb ik tulpen en sneeuwklokjes 

geknutseld. Isabelle gaat op de maandagen 

naar school. Op de bijgevoegde foto zie je dat 

ze een proefje met schuim heeft gedaan. Ik 

ben blij hoe het verder gaat met de app en 

met het contact met de leerkrachten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ik mis het praatje op het plein of bij de 

voordeur. Hopelijk kan ik weer snel Isabelle 

uit school halen met Lucas en Niels. Voor nu 

wens ik dat iedereen gezond blijft. 

Groetjes van Desiré van Dalen 

 
 

 
 

Nieuws uit de onderbouw 
De afgelopen periode is er thuis wederom kei 
hard gewerkt  !! Aan het begin van het jaar 
heeft Mila met juf Kim een jaardoel 
afgesproken. Het doel was, dat zij een puzzel 
van 100 stukjes zou kunnen 
maken. Afgelopen periode heeft Mila thuis 
heel veel gepuzzeld en meerdere puzzels van 
100 stukjes gemaakt, hierdoor is zij hier 
steeds beter in geworden en maakt nu 
zelfs  puzzels van 200 stukjes ! Daar zijn we 
natuurlijk enorm trots op ! 



 
Ook van de andere kinderen uit de OB 
ontvingen wij veel foto’s. Waaronder een 
prachtig kunstwerk van Maria. 

 
Een foto van Trotse Flynn die aan de slag is 
gegaan met het montessori materiaal. 

 
En Khyan die geconcentreerd zijn opdrachten 
op Squla aan het maken is !  

 
Ik ben enorm trots op al “mijn” harde 
werkers uit de onderbouw ! Geniet van jullie 

vakantie en tot snel     . Liefs Juf Nabela  
 

Nieuws uit de middenbouw 
In deze bijzondere tijden realiseren we ons 
extra wat voor bijzondere leerlingen we in de 
klas hebben. Het maakt ons trots om te zien 
dat de kinderen thuis hard werken, 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
leerproces, hulp vragen als ze iets lastig 
vinden en de wereld om hun heen 
ontdekken. Het is ook leuk om de kinderen in 
hun thuisomgeving te zien, waar weer andere 
talenten zichtbaar worden dan op school. De 
digitale middelen als Google Classroom en 
Google Meet maken dat we contact kunnen 
houden met de leerlingen en dat de kinderen 
op de hoogte blijven van elkaar. De 
meerwaarde van deze digitale omgevingen is 
nu zo duidelijk dat we ook na de Coronacrisis 
er nog gebruik van blijven maken. Ook 
vinden we het fantastisch om te zien wat 
jullie ouders met de kinderen doen. De meest 
creatieve opdrachten en activiteiten worden 
bedacht om de kinderen te vermaken en aan 
het leren te houden. Heel leuk dat foto's en 
filmpjes daarvan zo veel met ons worden 
gedeeld. De Google Classroom barst al aardig 
uit zijn voegen.  
Na de vakantie zien we de kinderen weer op 
school. Op de dagen dat ze komen, zullen we 
zowel aandacht besteden aan leren als aan 
het welbevinden van uw kind. We kijken er 
naar uit om ze weer welkom te heten! 
 



 
 

Nieuws vanuit de bovenbouw 

 
April, een feestelijke maand. Met Pasen en 
de Koningsspelen en natuurlijk het begin van 
de meivakantie. Maar alles is anders dit jaar, 
en toch ook weer niet helemaal. Want er was 
wel een Paasontbijt op school, de kinderen 
hebben eierwarmers geknutseld en er zijn 
alternatieve Koningsspelen georganiseerd. 
Wat leuk dat een aantal ouders en kinderen 
dat zo snel voor elkaar hebben gekregen! Er 
wordt thuis nog steeds heel hard gewerkt, 
met zo nu en dan een begrijpelijk dipje. Het 
valt echt niet mee om jezelf elke dag te 
motiveren. Iedereen mag heel trots op 
zichzelf zijn, je doet het toch maar! Het is 
mooi om te zien dat kinderen nieuwe 
talenten bij zichzelf ontdekken, zoals koken, 
goochelen of kunst maken. Deze week heeft 
elk kind een filmpje gemaakt met een 
challenge voor de klasgenoten. Het is leuk 
om er een aantal uit te proberen in de 
meivakantie. We wensen iedereen een hele 
fijne vakantie, en wat heerlijk dat wij de 
kinderen daarna weer mogen verwelkomen 
op school. We kijken er naar uit. 
 

  
 

  
 

   
 

 
 
 



Nieuws vanuit de HB-groepen 
Kunst en architectuur 
De HB-groepen hebben de afgelopen weken 
twee keer een online workshop gevolgd over 
‘Kunst en architectuur’. De inspirerende 
workshops werden gegeven door 
docente/architecte Lidija Poth. De eerste 
workshop ging over fantasietorens en de 
tweede over de skyline van Rotterdam. Van 
de laatste les kunnen we nu nog niks laten 
zien maar hieronder ziet u wel een overzicht 
van een aantal kleurrijke en zeer 
fantasievolle torens! 
 

 

 

 

 

Kunst in beweging 
De kinderen hebben zich binnen het 
kunstproject in diverse kunstvormen 
verdiept. Een van de opdrachten was het 
omzetten van een muziekstuk in beweging, 
en daar een filmpje van te maken. Via de 
volgende link kunt u een van de 
eindproducten van deze opdracht bekijken! 
Met dank aan Sten en Suus!  
https://youtu.be/sSz2UDd1GRo  

 
 
 
 

Nieuws vanuit CJG 

 

Het CJG staat ook nu voor je klaar! 
Door het coronavirus ziet het leven van bijna 
iedereen er op dit moment heel anders uit 
dan normaal. De meeste kinderen zijn thuis, 
terwijl de ouders vaak gewoon moeten 
werken. Veel afspraken gaan op een andere 
manier. Gelukkig komen we ver met alle 
digitale mogelijkheden die er zijn. Graag laat 
ik je weten dat het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat. 
 
Aangepaste dienstverlening door coronavirus 
Onze dienstverlening gaat waar mogelijk 
gewoon door, per telefoon, beeldscherm of 
op een van onze CJG-locaties. Op onze 
locaties zijn bijvoorbeeld de meeste 
afspraken voor baby’s tot 14 maanden. Voor 
jonge kinderen is het belangrijk dat zij de 
prikken van het Rijksvaccinatieprogramma 
krijgen. Dit geldt ook voor de 14-jarigen die 
een vaccinatie nodig hebben tegen de 
meningokokkenziekte. Voor de andere 
kinderen bekijken we of we de afspraken op 
locatie of digitaal kunnen doen. In bijzondere 
gevallen kunnen we op huisbezoek komen.  
 
Wij zijn er voor jou 
Deze coronacrisis vraagt bijzondere 
opvoedvaardigheden van ouders en 
verzorgers. Wil je hierover met een 
professional in gesprek gaan? Weet dan dat 
wij ook daarvoor voor je klaarstaan. Wij 
kennen de mogelijkheden voor steun en zorg 
in jouw wijk en denken graag met je mee. 
 
Zo kun je contact met ons opnemen 
Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat 
kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens 
staan hieronder) of via ons contactcentrum. 
Alle manieren en tijden waarop het 
contactcentrum bereikbaar is, zie je op 
centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Op 
centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat 
meer informatie over het coronavirus en 
onze aangepaste dienstverlening. Daar vind 

https://youtu.be/sSz2UDd1GRo
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/corona


je ook antwoord op veel gestelde vragen van 
andere ouders. 
 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 
We zijn er graag voor jou en je gezin! 
 

Suzanne Nijhuis 
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 
E-mail: s.nijhuis@cjgrijnmond.nl 

 

Nieuws vanuit de bibliotheek 

 

Toch naar het theater? 
Elke dag staat een nieuwe gratis theatervoorstelling klaar op de site van de 

theaterkrant. Zoals Wij gaan op berenjacht voor 4+ of Het verhaal van de getallen 
voor 8+. Bij elke voorstelling staan suggesties om thuis verder mee aan de slag te gaan. 

   

 

 

 

 
Jij bent een kunstenaar 

Omdat het Alles is Kunst-festival niet door kon gaan 
heeft Lemniscaat samen met Bibliotheek Rotterdam en diverse 
Rotterdamse kunstinstellingen een online alternatief bedacht. 

Kinderen tot en met 12 jaar worden wekelijks uitgenodigd om een kunstwerk te maken. 
Hiermee maken ze kans op een kinderkunstboek. Meer informatie: 

jijbenteenkunstenaar.nl 
   

 
  

   

 

 

 

 

Online taal- en leesplezier 
Zie jij door de bomen nog het bos? Op de pagina van 

Bibliotheek Rotterdam zie je ons online aanbod, onder andere 
voor 0-12 jaar. 

De redactie van de Bibliotheek op school heeft een selectie 
leesbevorderende online mogelijkheden op een rijtje gezet. Hiermee kunnen ouders en 

leerkrachten taal- en leesplezier 
stimuleren. 

   

 
  

   

 

 

 

 

Prentenboek van het jaar 2021 

Coco kan het! van Loes Riphagen is verkozen tot Prentenboek 
van het Jaar 2021. Dit boek staat volgend jaar centraal tijdens 
De Nationale Voorleesdagen in januari. 

Bekijk hier de hele Prentenboek Top 10, een fragment van 

Coco en knutseltips. 
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Materialen bestellen voor het nieuwe schooljaar 
Doen jullie ook graag mee aan de landelijke Leescampagnes? 
De brochure Kinderboekengids 2020-2021 valt binnenkort in de 

brievenbus, maar is nu al digitaal beschikbaar. Bestellen van 

materialen voor deze campagnes kan tot en met 20 mei 2020. 

   

 
  

   

 

 

 

 

Ouderbijeenkomsten voor ukkies 

Omdat het Digistart Congres niet kon doorgaan, besloot de 
Koninklijke Bibliotheek om dit congres aan te bieden in de 
vorm van blogs. Judith Pietersma, onze specialist media & 

onderwijs, schreef deze blog: Ouderbijeenkomst voor 
ouders met kinderen van 0-6 jaar: 'Mijn ukkie en media? 

Nieuwsgierig naar de andere blogs? Je vindt ze hier. 
   

 
  

   

 

 

 

 

Geef een prentenboek cadeau 

De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek 
cadeau geeft kinderen de kans op te groeien tussen de 

mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Vanaf 12 juni is 

Woeste Willem van Ingrid en Dieter Schubert voor maar €2,50 

te koop in veel boekhandels. Ook is er een lesbrief 
beschikbaar. 

   

 
  

   

 

 

 

 

Op zoek naar meer tips? 

Kijk dan eens op onze vernieuwde website. Hier vind je 
bijvoorbeeld leestips voor in de nieuwsbrief van school (0-6 
jaar en leestips voor de basisschool), maar ook blogs en andere 

nieuwsberichten. En volg je ons al op Facebook?  
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