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Op donderdag 1 oktober start de Christelijke Kinderboekenmaand 2015 
met als thema Weet je?. Als vanouds zijn er drie actieboeken en een 
nieuwe Oké4Kids-cd. We hebben dit jaar twee primeurs: voor het eerst 
verschijnt er bij één van de actieboeken een luisterboek. De tweede 
primeur is dat al eind mei de digitale versie van het themalied verschijnt! 
Dit informatieblad vertelt u alles wat u moet weten om de Christelijke 
Kinderboekenmaand goed voor te bereiden. Oktober wordt weer een 
feestelijke leesmaand in de christelijke boekhandel! 
 

ACTIEBOEKEN 
 
PRENTENBOEK 
Prins Eduardus Edje Eipetje  
Auteur: Bram Kasse  
Illustratoren: Michel & Leontine de Boer  
 
Uitgeverij Buddy Books   
ISBN 9789087820350   
Gebonden, 32 pag.   
Actieprijs € 5,95    
 
Prins Eduardus Edje wil niet buitenspelen. Want het is vast saai in de grote 
paleistuin. De prins blijft lekker in zijn kamer. De hele dag. Want daar kan hij 
filmpjes kijken. Op zijn ‘eipetje’. Iedere dag. Tot vandaag… Een aansprekend 
verhaal over een prinsje dat zijn tablet uit het raam laat vallen. Met hulp van 
verschillende dieren gaat hij het zoeken, omdat hij denkt dat hij zich enorm zou 
gaan vervelen zonder een beeldschermpje. Maar niets blijkt minder waar, er gaat 
een wereld voor hem open in de frisse buitenlucht en de prachtige tuin. 
 
ACTIEBOEK MIDDENBOUW 

Een kleverig raadsel 
Auteur: Simone Foekens     Boswachter Eric: “Dit verhaal is spannend en zou waargebeurd  
Illustrator: Melanie Broekhoven   kunnen zijn, je krijgt echt zin om de natuur in te gaan!” 
       
Uitgeverij Den Hertog     Niets aan! Dat vindt Hannah eerst van de camping midden in 
ISBN 9789033127052    het bos. Wat is daar nou te doen? Er zijn alleen maar bomen. 
Gebonden, ca. 96 pag.    Maar het is niet zo saai als ze denkt! Hannah en haar broer ontdek- 
Actieprijs € 4,95     ken dat iemand mierenhopen vernielt. En het bos staat vol kleverige 
      planten. Wat heeft dat met elkaar te maken? Voor ze het 
      weten beleven ze een spannend avontuur.  
 

ACTIEBOEK BOVENBOUW  
Over een proef met rauwe eieren & een zwembad vol chocola 
Auteur: Hans Mijnders     Marits nieuwe buurman is ontdekker van beroep. Hij   
Illustrator omslag: Marcel Flier        nodigt groep 7 uit om samen met hem een kindertijd-  
      schrift te maken. De leerlingen mogen zelf het antwoord  
Uitgeverij Columbus    vinden op allerlei grappige, spannende en vreemde vragen. 
ISBN 9789085432920    Maar niet iedereen is blij met buurman Jan. De wonderlijke 
Gebonden, 104 pag.    proeven in zijn krakkemikkige ontdekbus lopen niet altijd 
Actieprijs € 4,95          goed af… En in de kerk gedraagt hij zich anders dan anderen. 
 

NIEUW: LUISTERBOEK BOVENBOUW   
Bij het actieboek bovenbouw verschijnt een luisterboek! Kinderen met een visuele beperking of dyslexie 
kunnen door middel van luisterboeken ‘luisterend leren lezen’. Daarnaast bieden luisterboeken heerlijke  
ontspanning en helpen ze kinderen die zich lastig kunnen concentreren. 

Thema : Weet je? 
Hoe heeft God de hemel en de aarde 
gemaakt? Hoe hebben de mensen de 
toren van Babel zo hoog kunnen 
bouwen? Hoe kon de ezel van Bileam 
praten? Weet jij hoe het zit?  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig 
naar de wereld om hen heen en stellen 
vragen over het waarom en hoe. In de 
Christelijke Kinderboekenmaand 2015 
gaan we met deze vragen aan de slag. 
Naast bijbelse vragen is er ook volop 
ruimte voor vragen als ‘Hoe werkt een 
zonnewijzer?’ of ‘Hoe zit je lichaam in 
elkaar?’. Deze Kinderboekenmaand wordt 
een feest vol proefjes en uitvindingen en 
vol weetjes over de aarde, de zee, het 
licht en het weer. 
 
Op www.christelijkekinderboeken.nl staat 
een selectie boeken die prima aansluiten 
op het thema, te vinden onder het kopje 
nieuws. 
 
Auteur uitnodigen 
Wanneer u een auteur wilt uitnodigen 
dan vindt u op bovengenoemde link de 
namen en adressen. Verdere staan op 
deze website actuele besprekingen van 
kinderboeken en informatie over 
schrijvers. 

http://www.christelijkekinderboeken.nl/
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Gedichtposter en gedichtkaart 
 
Annemarie Prins schreef een gedicht bij 
het thema.  
 
Weet je?  
 
Waarom waait een wolk zo 
hard?  
Waar wil die toch naar toe?  
Waarom is de zon zo ver?  
Wordt een zonnestraal niet 
moe?  
  
Waarom is de zee zo diep,  
maar ondiep bij het strand?  
Waarom durft een golf bij eb  
niet verder op het land?   
 
Waarom schreeuwt een 
echoput  
mijn woord direct terug?  
Wie prikt steken in mijn arm?  
Is dat alweer een mug?  
 
Waarom heeft een schrikkeljaar 
een dag erbij geteld?  
Krijg je tranen in je oog  
als juf iets naars vertelt? 
 
Heb jij dat ook weleens 
zo’n vraag: waarom en waar? 
Ik ben nog lang niet klaar: 
‘Mam, wat is een hamsteraar?’   
 
Het gedicht komt aan bod in het 
werkboek voor de scholen. En is 
verkrijgbaar op een A2-poster 
of een gedichtkaart. De poster 
is per stuk te bestellen en de 
gedichtkaart per 100 ex. 

ACTIEPRODUCTEN 
 

ACTIE-CD, MUZIEKBOEK EN BACKINGTRACK-CD 
De nieuwste Oké4Kids cd Weet je? bevat dertien nieuwe liedjes van Elly & 
Rikkert, Marcel & Lydia Zimmer, Herman Boon, Wim Bevelander, Roeland Smith, 
Ron Schröder & Marianne Busser, Reinier Sonneveld, Bas van Nienes, Jeroen van 
der Werken, Henk van der Maten en Gert-Jan & Hanneke Scherff met 
Kinderkoor De Bromvlieg. Daarnaast verschijnt bij de cd een backingtrack-cd en 
een muziekboek met bladmuziek.  

 
LEUK Weetje! Eind mei verschijnt er een digitale versie van het themalied van de Christelijke Kinderboekenmaand 2015 dat 
aan alle scholen wordt toegestuurd per mail. Deze is ook te gebruiken in de lessen. 
     

 WERKBOEK VOOR BASISSCHOLEN 
Er is een werkboek op A4-formaat samengesteld, naadloos 
aansluitend bij het thema Weet je? In het werkboek staan leuke 
lessen, verwerkingen, suggesties etc. De lessen zijn geschreven bij de 
drie actieboeken. Het boek bevat een aantal ideeën voor 
weekopeningen en –sluitingen en heeft vrij kopieerbare werkbladen.  
 
Uw bestelling vroegtijdig op school? Dat kan!  
Werkboek, actie-cd, backingtrack-cd en muziekboek 
Leerkrachten kunnen ter voorbereiding van de Kinderboekenmaand 
op school het werkboek, de actie-cd, backingtrack-cd en het 
muziekboek al eerder (half augustus) in bezit hebben. Graag even bij 
uw boekhandel aangeven als u dat wenst.  
De verkoop van de actieproducten voor consumenten start op 1 oktober. 

 
MATERIALEN BIJ DE KINDERBOEKENMAAND 
 
Vouwfolder 
In de bijlage van deze mailing ontvangt u een digitale folder. Deze verschijnt ook op papier. 
Op de vouwfolder staat uitgebreide informatie over de actieproducten en sponsor 
Compassion. De folders worden geleverd per 100 ex.   
Ballonnen  
De ballonnen worden geleverd per 50 ex. in verschillende kleuren met opdruk van het logo 
van de Christelijke Kinderboekenmaand. 
Vlaggetjeslijn 
Lengte: 10 meter. De vlaggetjes hebben verschillende kleuren en zijn dubbelzijdig bedrukt 
met het logo van de Christelijke Kinderboekenmaand. 
Poster 
Poster in A2- en A3-formaat met alle actieproducten erop.  
Leeslogboekje 
Speels vormgegeven leeslogboekje dat leesbevordering op 
scholen stimuleert. De boekjes worden geleverd in sets van 
10 ex. De boekjes kunnen ook vroegtijdig (eind juni) 
uitgeleverd worden. Dit kunt u aangeven in blok 1 op het 
bestelformulier.  
Kleurplaat bij prentenboek 
Michel de Boer maakte een kleurplaat bij het prentenboek. 
U kunt op school een kleurwedstrijd organiseren.  
 
 
De Christelijke Kinderboekenmaand is een initiatief van de Brancheorganisatie voor het 
Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB). De Christelijke Kinderboekenmaand stimuleert het 
schrijven, uitgeven, verkopen en lezen van christelijke kinderboeken.  


