Thema Christelijke Kinderboekenmaand 2017: Bibbers in je buik
Motto ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’
BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak
organiseert in oktober 2017 voor de 23ste keer de Christelijke
Kinderboekenmaand met als thema ‘Bibbers in je buik’. Dit thema heeft
raakvlakken met het thema van de algemene Kinderboekenweek
‘Griezelen’. BCB biedt met het motto ‘Je hoeft niet bang te zijn, want
God is bij je’ een positief christelijk geluid ten opzichte van het motto
van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Iedereen is wel eens bang,
ook mensen die in God geloven. Mozes durfde niet tegen de farao te
praten en schoof zijn broer Aäron naar voren. En koningin Esther was
heel bang toen ze Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse volk
te redden. Gelukkig zegt God zelf in de Bijbel: “Je hoeft niet bang te zijn,
want Ik ben bij je. Ik help je en Ik maak je sterk.” (Jesaja 41)
Bibbers in je buik
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb
je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is
helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld
een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op school iets
moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst
in je keel en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er Iemand die altijd bij je is en
dat is God. Er staat bijna vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te
zijn.
Drie auteurs
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er drie actieboeken
uitgegeven die passen bij het thema. Het prentenboek voor de onderbouw wordt
gemaakt door Linda Bikker (tekst en illustraties) bij Uitgeverij De Banier. Judith
van Helden (Uitgeverij Columbus) is de auteur van het actieboek voor de
middenbouw en Ineke Kraijo (Uitgeverij Mozaïek) schrijft het actieboek voor de
bovenbouw. Het prentenboek is tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand voor €
5,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor €
4,95.
CD en werkboek
Tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand 2017 verschijnt een nieuwe cd in de
serie Oké4kids. De cd’s uit deze serie behoren al jarenlang tot de best verkochte
christelijke kindercd’s in Nederland. Voor leerkrachten van basisscholen wordt een
werkboek gemaakt met lessuggesties en verwerkingen rond het thema en de
actieboeken.
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