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Oorlog en vrede in kinderboeken

Over de oorlog is veel geschreven.
Ook in kinderboeken. Aangrijpende en ontroerende 
verhalen. De oorlog gezien door het oog van het kind.

4/5 mei

www.alicewonderland.nl

Poppenkastvoorstelling lente: “Bloem is verliefd”

Alle diertjes vinden Bloem zooo mooi. Ze willen allemaal 
haar vriendje zijn en met haar trouwen. Het bijtje kan hard 
werken, Lieveheersbeest is stoer en sterk, en vlinder danst 
door de lucht met zijn prachtig gekleurde vleugels...
Maar op wie is bloem eigenlijk verliefd?

Voor peuters en kleuters - ongeveer 35 minuten

zondag
22 mei

15:00 uur

woensdag 
25 mei

15:00 uur

De Verhalenvertelster leest Annie MG

Het is Annie MG Schmidt-week! En dus leest de verhalen-
vertelster voor uit Pluk van de Petteflat... Na afloop zelf het 
kraanwagentje van Pluk in elkaar zetten? We hebben een 
mooie bouwplaat in de winkel van het rode kraanwagentje. 
Voor kinderen van 3 tot 7.

donderdag
26 mei

16:00 uur

“Voor 
altijd
jong” 

Informatiemiddag Kinderboekenweek voor het Basisonderwijs

- De lespakketten
Welke lespakketten zijn er, wat kun je er allemaal mee tijdens de Kinder-
boekenweek...

- De kerntitels
Presentatie van de kinderboekenweek kerntitels 2016. 
Direct te bestellen. (kijk op pg2 van deze nieuwsbrief voor de kerntitels)

- Subsidie via Cultuurschakel voor theatervoorstelling
Kindertheater KABOEM! geeft een voorproefje van haar nieuwe voorstel-
ling voor de kinderboekenweek. Daarna krijgt u informatie hoe u kunt 
boeken via Cultuurschakel met subsidie.

Voor elke school die zich aanmeldt ligt een verrassingspakket klaar. Aanmelden kan per email, 
aliceinw@xs4all.nl. Kijk voor meer informatie op onze website bij basisonderwijs.

Scholen die de voorstelling via Cultuuschakel boeken ontvangen GRATIS een kinderuitgave van Alice 
in Wonderland.
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Kinderboekenweek 2016 - de kerntitels

www.alicewonderland.nl

Groep 1 & 2

Groep 3 & 4

Groep 5 & 6

Groep 7 & 8

Mijn oma is een 
ooievaar

-
Alice Hoogstad

Op avontuur met 
oma

-
Annemarie Bon


