Jaarprogramma Lees- en Boekpromotie Basisscholen 2018-2019
PERIODE
VOORBEREIDEN
KINDERBOEKENMAAND
Thema ‘Door dik en dun', vriendschap vieren

VOORBEREIDEN LANDELIJKE
VOORLEESWEDSTRIJD

ZOMERVAKANTIE tot
CHECK:
* auteur uitgenodigd

Zie site: lijst schoolbezoek door auteurs op website
christelijkekinderboeken.nl

* Actieboeken en –materialen besteld
- Actie CD ‘Door dik en dun’ + muziekboekje
- Werkmap Basisschool
- Poster-boekenlegger ‘themagedicht' Vrouwke
Klapwijk

Via plaatselijke (chr.) boekhandel

CHECK:
- Welke groepen doen mee?
- Waar moet je je opgeven?

PERIODE
EigenWijsPrijs – 1e info naar
basisscholen

HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE tot
CHECK:
Wat houdt de EWP- christelijke kinderjury 2019 in?
Informatie doorlezen
Doen we mee als school, zoja ,welke groepen?

Opgave voor 1 november

KERSTVAKANTIE
Opgave + alle informatie
bij Vrouwke Klapwijk:
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl

Welke boeken zijn geselecteerd voor de EWP.
CHECK: welke titels zijn al op school, welke titels
bestellen bij de boekhandel?

Bestelling via plaatselijke (chr.) boekhandel

Aanmelding gedaan?

PERIODE

KERSTVAKANTIE tot
CHECK:
EigenWijsPrijs

VOORJAARSVAKANTIE
Opgave EWP bij Vrouwke Klapwijk

Alle informatie over EWP ontvangen
Voorbereiding EWP / deelnemende groep (en)

EWP voor groep 3-5
EWP voor groep 6-8

Start EWP-periode vanaf 1 februari ‘16

Landelijke voorleesdagen

Stemmen persoonlijk, met je hele groep of als
‘leesraad’ tot uiterlijk 30 april.
NB Persoonlijke stemming, elke stem telt!

Laatste stemmen donderdag 24 april '19 binnen, via
de mail bij
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl

Wie wordt de winnaar van de EigenWijsPrijs groep 35?
Uit de deelnemende scholen wordt een gratis
schoolbezoek verloot

Wie wordt de winnaar van de EigenWijsPrijs groep 68?
Uit de deelnemende scholen wordt een gratis
schoolbezoek verloot

23 januari t/m 2 februari 19
CHECK:
Wel /niet meedoen als school
Voorleesontbijt op school:
-Welke groepen?
- Wie organiseert het?
- Wie leest voor? - Uit welk boek?

Gedichtendag//Wereldpoëziedag 31 januari ‘19 // 21 maart '19
CHECK:

Zie : www.christelijkekinderboeken.nl voor
voorleestips, mooie prentenboeken, tips om auteurs
uit te nodigen.

Wel/niet meedoen als school
Welke groep doet mee?
Iemand uitnodigen of zelf gedichten schrijven? Hoe?
Wie?

PERIODE

VOORJAARSVAKANTIE tot
EigenWijsPrijs

PERIODE

(Voor-) Lezen, er over praten & beoordelen in de
deelnemende groep
Organiseren van een moment voor de stemming van
de EigenWijsPrijs
Stuur de – persoonlijke – stemmen op via de mail
Save the date: VOOR DE MEIVAKANTIE = voor 24
april '19 insturen naar…

MEIVAKANTIE tot
Na de meivakantie worden de nominaties – de meest
gestemde titels van de EigenWijsPrijs
bekendgemaakt.
De winnaar wordt of vooraf of tijdens de uitreiking
van de prijzen bekendgemaakt.

September‘19

Uitreiking EigenWijsPrijs op
locatie

Zie ook: www.christelijkekinderboeken.nl - voor tips
van dichters, gedichtenboekjes, etc.

MEIVAKANTIE
Boeken uitwisselen tussen de leerlingen, evt. Extra
titels lenen van de bieb
Maak er iets feestelijks van, met bijv. een echt
stembureau!
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl

ZOMERVAKANTIE
Alle informatie over de nominaties, bekendmaking
winnaar EigenWijsPrijs via
www.christelijkekinderboeken.nl

?? Uitreiking door een deelnemende school.

www.christelijkekinderboeken.nl - alle informatie over christelijke kinderboeken,
auteurs, EigenWijsPrijs, voor basisscholen, kinderen, ouders & opvoeders

Platform Christelijke Kinderboeken

