PLATFORM CHRISTELIJKE KINDERBOEKEN

Kinderboekenmaand 2017
Op maandag 2 oktober start de Christelijke Kinderboekenmaand 2017 met als thema Bibbers in je buik. Dit
thema sluit op een positieve manier aan bij het thema van de CPBN voor de Kinderboekenweek Gruwelijk eng!
De actieproducten van de Kinderboekenmaand zijn zeer geschikt om te gebruiken op uw school; er is materiaal
voor elke leeftijdsgroep. Zo maakt u de Christelijke Kinderboeken-maand goed zichtbaar voor de kinderen. We
hopen dat u met veel plezier aanhaakt bij het thema en wensen u daarbij veel succes.
Voor de Kinderboekenmaand zijn de volgende producten ontwikkeld. Bestel ze nu!
Dit jaar kunt u voor het eerst ook een compleet ACTIEPAKKET bestellen.
Dit pakket bestaat uit:
Actieprentenboek onderbouw
Bange Barend leert vliegen
Actieboek middenbouw
Dieven in de buurt!
Actieboek bovenbouw
Als je durft!
Actie-cd
Oke4kids Bibbers in je buik
Werkmap
Bibbers

€ 5,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 6,95
€ 12,95

___

€ 32,50

Speciale actieprijs

Daarnaast kunt u alles ook los bestellen, zie hieronder.
___

Actieprentenboek (groep 1 en 2/3) Bange Barend leert vliegen
€ 5,95
Geschreven en geïllustreerd door Lina Bikker. Full colour binnenwerk; 32 blz.; Uitgeverij De Banier.
Een prentenboek op rijm voor de onderbouw van de basisschool (groep 1-3). Hoofdpersoon is de kleine
arend Barend, die vanaf zijn hoge rots niet durft te gaan vliegen. Angstig zit hij op het puntje van de
rots. Hij krijgt van verschillende kanten het aanbod om mee te gaan in de lucht – bijvoorbeeld met een
luchtballon, een vliegtuig, een pelikaan of een gans, maar ook dat durft hij niet. Totdat…!
Thema: overwinnen van angst.

___

Actieboek middenbouw 7-10 jaar (groep 3/4-6) Dieven in de buurt!
€ 4,95
Geschreven door Judith van Helden en geïllustreerd door Willeke Brouwer. Zwart/wit binnenwerk; 96
blz.; AVI M5; Uitgeverij Columbus.
Als Hidde en Lynn horen dat er ingebroken is, gaat Hidde nadenken. Hij heeft 's nachts gerommel
gehoord in de tuin van de buurman. Maar die kan het toch niet zijn? Hij is zo aardig en hij heeft pas
nog een poes uit de boom gered. Samen met Lynn gaat hij op onderzoek uit, maar het duurt niet lang
of ze komen voor een dilemma te staan. Moeten ze zeggen wat ze weten?

___

Actieboek bovenbouw 10-12 jaar (groep 6-8) Als je durft!
€ 4,95
Stan is verhuisd naar de stad omdat zijn broer Kai op hoog niveau sport. Nu wonen ze dichterbij de
trainingen en kunnen hun ouders makkelijker met Kai mee. Stans moeder kookt supergezonde
sportmenu's. Het lijkt alsof alle aandacht in huis voor Kai is. Gelukkig heeft hij zijn vriend Kondo en
samen voetballen ze met veel oudere jongens. Stan bewijst dat hij niet bang is door over een hoog hek
te klimmen. Maar dan daagt Buck hem uit om te stelen uit winkels. Dat durft Stan niet. Dat wil hij niet
eens! Maar wat hij doen tegen de dreigementen van Buck?

___

Actie-cd … Bibbers in je buik

€ 6,95

___

Backingtrack cd … Bibbers in je buik

€ 17,95

Platform Christelijke Kinderboeken – info@christelijkekinderboeken.nl

___

Muziekboek … Bibbers in je buik

€ 5,99

___

Werkmap … Bibbers in je buik
€ 12,95
De werkmap ‘Bibbers in je buik’ geeft uitgebreide lees- en lessuggesties en boekbesprekingen
bij de actieboeken. De werkbladen zijn vrij kopieerbaar. De map wordt half september uitgeleverd.

___

A2 poster met afbeeldingen actieproducten (full colour)

€ 2,50

___

A3 poster met afbeeldingen actieproducten (full colour)

€ 2,00

___

Vlaggetjeslijn van 10 mtr, met kinderboekenmaandlogo

€ 12,50

___

Ballonnen (10 ex) met kinderboekenmaandlogo

€ 1,95

Kinderboekenmaandgedicht (Elly Zuiderveld)
___
___

Op kaart (10 ex)
A2 poster

€ 2,25
€ 3,95

___

Kleurplaat bij prentenboek, 50 ex.

€ 7,50

___

Boekenlegger met kinderboekenmaandlogo, 50 ex.

€ 5,95

NB. Vanaf half augustus is er al digitaal materiaal (lage resolutie) beschikbaar om de lessen voor te bereiden.
O

Ik wil graag half augustus het digitale materiaal ontvangen

Naam school

:

Contactpersoon :
Adres

:

Postcode en plaats

:

Afleveradres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Mailadres

:

Prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten. Voor verzending brengen wij € 5,95 in rekening.

Vul deze lijst in en stuur hem voor vrijdag 9 juni 2017 naar:
Platform Christelijke Kinderboeken
p/a
Hoofdstraat 46a
3781 AG Voorthuizen
Mailen mag ook: info@christelijkekinderboeken.nl

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.christelijkekinderboeken.nl of op www.christelijkekinderboekenmaand.nl

Platform Christelijke Kinderboeken – info@christelijkekinderboeken.nl

