
Alice
kinderboekwinkel

Alice in Wonderland

kinderboekwinkelnieuws | september 2016 

Piet Heinstraat 2  |  2518 CH  Den Haag  |  070 310 6992  |  aliceinw@xs4all.nl  |  www.alicewonderland.nl

Boekpresentatie “de overtocht” van Tineke Bleishuizen

Begin september verschijnt bij Oxfam Novib het eerste 
kinderboek van Tineke Beishuizen, getiteld: De over-
tocht. Tineke is bekend van haar columns in de Libelle 
en als thriller schrijfster.

Het verhaal gaat over 3 dieren die om verschillende 
redenen hun land moeten ontvluchten en samen op 
zoek gaan naar een veilige plek.
De illustraties zijn van Femke den Hertog. 

www.alicewonderland.nl

Roald Dahl-dag

Dinsdag 13 september is het weer zover: Roald Dahl-dag. 
De dag om ‘s werelds grootste kinderboekenschrijver te eren.

De Kinderboekenweek 2016 komt eraan!!

Wij hebben alle kerntitels ruim op voorraad en uitgestald op onze 
caroussel. Ook alle lespakketten zijn binnen. 
Verder een ruime sortering van boeken bij het thema van dit jaar:
“Oma en opa, voor altijd jong”
 

5 t/m
17 oktober

“Schrijf  zelf een dierenlimerick” 
  (en boeklancering “Dieren uit Beesd”)

Kom borrelen, en limericks schrijven! Voor iedereen die gek 
is op wijn ,sap of thee, beesten geweldig vindt, en graag met 
bekenden en onbekenden limericks schrijft in een informele 
sfeer!

We vieren de lancering van ‘Dieren uit Beesd”
een boekje met dieren limericks (7-12 jaar) van Stefan Wolters.

Een bromvlieg op een brommer, een uil die bang is in het don-
ker, gerookte paling, een verliefde libelle zonder beltegoed... 
zomaar een greep uit de dieren die in het boek aan bod 
komen.

woensdag
7 sept
15:00

zondag
11 sept
15:00

13 sept

Dit is het 2e boek dat wordt uitgegeven door Alice in Wonderland. Eerder verscheen ‘Sinterklaas heeft 
de rijmelaritis’ (2015) Het boek Dieren uit Beesd is uiteraard te koop, prijs: 11,95
Voor scholen is er een lespakket ontwikkeld voor de groepen 5 t/m 8. voor meer informatie: 
aliceinw@xs4all.nl of 070 3106992
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Kinderboekenweek 2016 - de kerntitels

www.alicewonderland.nl

Groep 1 & 2

Groep 3 & 4

Groep 5 & 6

Groep 7 & 8

Op avontuur met 
oma

-
Annemarie Bon


