
Brief	  aan	  basisscholen	  over	  EWP	  2016	  
	  
Betreft	  EigenWijsPrijs,	  christelijke	  kinderjury	  
	  
Beste	  school,	  beste	  collega’s,	  beste	  leescoördinatoren,	  	  

beste	  voorleesmeesters	  en	  –juffen,	  
	  
De	  EigenWijsPrijs	  (EWP)	  krijgt	  een	  frisse	  nieuwe	  uitstraling.	  	  
Al	  sinds	  1999	  mogen	  EigenWijze	  Kinderen	  stemmen	  voor	  het	  beste,	  leukste,	  spannendste	  
kinderboek.	  Sinds	  2014	  is	  deze	  stemming	  via	  basisscholen	  georganiseerd.	  Door	  het	  opheffen	  
van	  de	  Werkgroep	  Christelijke	  Kinderboeken	  was	  er	  in	  2015	  helaas	  geen	  EigenWijsPrijs.	  
Maar	  in	  2016	  hopen	  we	  –	  door	  stemmen	  van	  kinderen	  -‐	  weer	  EigenWijsPrijzen	  uit	  te	  reiken.	  	  
	  
De	  organisatie	  omtrent	  deze	  prijzen	  wordt	  nu	  gedaan	  door	  het	  Platform	  Christelijke	  
Kinderboeken,	  een	  doorstart	  van	  de	  Werkgroep.	  Vrouwke	  Klapwijk,	  Annemarie	  Prins	  en	  
Henriette	  Kool	  zetten	  zich	  in	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  de	  EigenWijsPrijs	  en	  met	  lees-‐	  en	  
boekpromotie	  van	  christelijke	  kinderboeken	  in	  de	  volle	  breedte.	  Op	  de	  prachtig	  nieuwe	  
website	  www.christelijkekinderboeken.nl	  kun	  je	  er	  alles	  over	  lezen.	  Neem	  daar	  gerust	  een	  
kijkje.	  En	  wat	  je	  ook	  kunt	  doen,	  is	  ons	  volgen	  op	  Facebook	  via	  christelijke	  kinderboeken.	  
	  
In	  deze	  brief,	  die	  we	  naar	  heel	  veel	  scholen	  sturen,	  willen	  we	  je	  iets	  vertellen	  over	  de	  EWP	  
en	  je	  zo	  enthousiast	  maken	  dat	  je	  graag	  met	  jouw	  school	  aan	  de	  stemming	  van	  deze	  prijs	  
mee	  wilt	  doen.	  Want:	  
‘Kinderen	  hebben	  hun	  eigen	  mening	  over	  een	  boek	  en	  willen	  die	  best	  laten	  horen.	  Wat	  vinden	  
zij	  het	  beste,	  leukste,	  spannendste,	  avontuurlijkste,	  grappigste	  boek?	  Met	  de	  EigenWijsPrijs	  
krijgen	  zij	  de	  kans	  om	  hun	  stem	  te	  laten	  horen.’	  
	  
Wat	  is	  de	  EWP?	  
De	  EWP	  is	  een	  prijs	  die	  door	  de	  stemmen	  van	  kinderen	  worden	  toegekend	  aan	  het	  beste	  
christelijke	  kinderboek.	  Voor	  de	  EWP	  2016	  geldt	  de	  periode	  van	  1	  oktober	  2014	  –	  1	  oktober	  
2015.	  
Er	  zijn	  twee	  prijzen	  beschikbaar:	  	  

-   Categorie	  groep	  3-‐5	  	  
-   Categorie	  groep	  6-‐8	  

De	  boeken	  die	  meedoen	  aan	  de	  EWP	  zijn	  door	  de	  commissie	  geselecteerd	  uit	  het	  aanbod	  
van	  de	  deelnemende	  uitgeverijen.	  
	  
Welke	  boeken	  doen	  mee	  voor	  de	  EWP	  2016?	  
Categorie	  middenbouw,	  groep	  3-‐4-‐5.	  	  

•   Mees	  en	  Tijn	  en	  de	  campingdief	  /	  Ina	  van	  der	  Beek,	  Den	  Hertog.	  
•   IJsbeer	  bedreigd	  /	  Liesbeth	  van	  Binsbergen,	  Columbus.	  
•   Iza	  krijgt	  een	  pony	  /	  Simone	  Foekens,	  Den	  Hertog.	  
•   Jens	  en	  de	  slaapbus	  /	  Vrouwke	  Klapwijk,	  Callenbach.	  
•   Knuffelkatten	  en	  aaibeesten	  /	  Jacobina	  Kunnen,	  Kwintessens.	  

Categorie	  bovenbouw,	  groep	  6,7,8.	  



•   Silvester	  en	  de	  bizarre	  verhuizing	  /	  Willeke	  Brouwer,	  Callenbach.	  
•   Het	  pad	  door	  de	  zee	  /	  Arna	  van	  Deelen,	  De	  Banier.	  
•   De	  kinderboekenbrigade	  /	  Evelien	  van	  Dort,	  Callenbach.	  
•   De	  Breiclub	  en	  de	  gestolen	  diamanten	  /	  Judith	  van	  Helden,	  Columbus.	  
•   Rumoer	  in	  groep	  8	  /	  Joke	  van	  Winkel,	  Den	  Hertog.	  	  

	  
Waar	  zijn	  deze	  boeken	  te	  krijgen?	  
De	  boeken	  zijn	  te	  koop	  via	  je	  (christelijke)	  boekhandel.	  Je	  kunt	  ze	  ook	  reserveren	  via	  de	  
bibliotheek.	  Daarnaast	  verloten	  we	  onder	  de	  deelnemende	  scholen	  bovengenoemde	  boeken	  
van	  de	  EWP.	  
	  
Wanneer	  is	  de	  stemperiode?	  
De	  stemperiode	  loopt	  van	  1	  februari	  2016	  -‐27	  april	  2016.	  
	  
Wie	  kunnen	  er	  mee	  doen	  aan	  het	  stemmen	  voor	  de	  EWP?	  
We	  hebben	  ervoor	  gekozen	  de	  stemming	  via	  de	  scholen	  te	  laten	  lopen.	  Leerlingen	  van	  de	  
basisschool,	  groep	  3-‐5	  en	  groep	  6-‐8	  geven	  hun	  stem.	  
	  
Hoe	  kunnen	  scholen	  zich	  aanmelden?	  
Scholen	  kunnen	  zich	  voor	  1	  januari	  2016	  aanmelden	  via	  
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl	  
	  
Kunnen	  alle	  kinderen	  van	  de	  school	  meedoen?	  
Kinderen	  uit	  groep	  3-‐8	  die	  zich	  aangemeld	  hebben/gekozen	  zijn	  als	  lid	  van	  EWPLeesRaad	  (zie	  
handleiding)	  van	  een	  school	  kunnen	  aan	  de	  stemming	  meedoen.	  
	  
Zijn	  er	  ook	  lesbrieven	  bij	  deze	  boeken?	  
Omdat	  het	  Platform	  Christelijke	  Kinderboeken	  bezig	  is	  met	  het	  opzetten	  van	  lesbrieven	  bij	  
daarvoor	  geschikte	  boeken,	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  dit	  jaar	  geen	  lesbrieven	  bij	  de	  
boeken	  aan	  te	  leveren.	  
	  
Spelregels	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  bijgeleverde	  documenten	  kun	  je	  de	  EWP	  op	  je	  school	  handen	  en	  voeten	  
geven.	  
	  
Afronding	  
De	  stemmen	  van	  je	  EWPLeesRaad	  ontvangen	  wij	  uiterlijk	  27	  april	  2016.	  Mail	  ze	  door	  naar	  
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl	  
Mei	  2016	  wordt	  bekendgemaakt	  op	  welke	  drie	  titels	  uit	  beide	  categorieën	  het	  meest	  is	  
gestemd	  en	  daarmee	  genomineerd	  zijn	  voor	  de	  EWP.	  In	  juni	  2016	  worden	  de	  winnaars	  
tijdens	  een	  feestelijke	  prijsuitreiking	  bekendgemaakt.	  	  
	  
Gratis	  auteursbezoek	  winnen	  
Onder	  de	  deelnemende	  scholen	  verloten	  we	  een	  gratis	  auteursbezoek.	  Omdat	  er	  twee	  
prijzen	  zijn,	  zijn	  er	  ook	  twee	  auteursbezoeken	  te	  winnen!	  
De	  auteur	  van	  het	  meest-‐gestemde	  boek	  in	  de	  categorie	  middenbouw	  brengt	  een	  gratis	  
auteursbezoek	  aan	  kinderen	  in	  de	  groepen	  3-‐5.	  



De	  auteur	  van	  het	  meest-‐gestemde	  boek	  in	  de	  categorie	  bovenbouw	  brengt	  een	  gratis	  
auteursbezoek	  aan	  kinderen	  in	  de	  groepen	  6-‐8.	  
	  
Boeken	  verloten	  
Doe	  je	  mee	  met	  de	  EWP?	  Onder	  de	  deelnemende	  scholen	  worden	  begin	  januari	  2016	  	  
EWPtitels	  verloot.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  meer	  kinderen	  tegelijk	  de	  geselecteerde	  boeken	  
lezen.	  Nog	  een	  reden	  om	  mee	  te	  doen!	  	  
	  
We	  hopen	  dat	  veel	  basisscholen	  enthousiast	  mee	  willen	  doen	  aan	  deze	  EWP	  en	  zijn	  heel	  
benieuwd	  naar	  de	  stemmen	  van	  de	  leerlingen	  van	  jullie	  basisschool.	  
	  
	  
Namens	  de	  landelijk	  coördinator	  EWP,	  
	  
Vrouwke	  Klapwijk,	  cie	  EWP,	  Platform	  Christelijke	  Kinderboeken	  
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl	  
	  
Zie	  ook:	  
www.christelijkekinderboeken.nl	  -‐	  kijk	  bij	  Kinderboeken	  Prijzen	  –	  EigenWijsPrijs.	  	  
Hier	  vind	  je	  alle	  informatie	  over	  de	  EWP	  voor	  basisscholen.	  
	  
	  	  


