
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BCB organiseert in oktober 2019 voor de 25e keer 

de Christelijke Kinderboekenmaand met dit jaar 

als thema Op reis!. Dit thema sluit aan bij het 

thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Reis 

mee!’. 

Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het 

begint met het kiezen van een bestemming. Soms best lastig.En met de voorbereiding. Wat neem ik mee? 

Hoe kom ik daar? Met de fiets, of met de trein of misschien wel met het vliegtuig? En ook niet 

onbelangrijk, wie gaat er mee? Op reis gaan is best spannend want je weet nooit precies wat je tegenkomt. 

Maar dat maakt het ook leuk. Want op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden 

we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde de reis van het volk Israël 

vanuit Egypte naar het beloofde land. 

 

 

 

 

Muisje Gijs gaat met zijn bus op wereldreis. Er 

komen steeds meer dieren bij. Maar zijn er wel 

genoeg plekjes vrij? 

Een vrolijk prentenboek, waarbij kinderen 

spelenderwijs van alles leren over voertuigen, 

dieren en hun geluiden, cijfers, tellen en  

samenwerken! Het prentenboek is voor de 

onderbouw van de basisschool, groep 1-3, en 

wordt uitgegeven bij uitgeverij De Banier. 

 

 

  

 

 

Dit boek voor beginnende lezers biedt op de linkerpagina's een verhaal 

over twee kinderen die hun vader een tijdje moeten missen, omdat hij 

voor zijn werk op reis gaat. Op de rechterpagina wordt telkens een 

aspect van het reizen belicht, bijvoorbeeld het vervoer,    de 

communicatie met het thuisfront, eten in andere landen, 

tijdsverschillen, dieren in andere landen en de taal.  



 

 

 

De eerste paar honderd meter hollen ze aan één stuk door. 

‘St… stop,’ hijgt Laila.  

Luuk kijkt achterom. ‘Ze zijn ons niet achterna gekomen.’ 

Nee, denkt Lau, en dat is maar goed ook! 

In een rustiger tempo lopen ze door naar het kampterrein. Als 

ze dicht bij de hoofdhut zijn, staat Laila stil. ‘Moeten we het 

zeggen?’ 

Lau weet niet zo goed wat hij zich moet voorstellen bij het 

thema van het scoutingweekend. Samen met zijn vrienden 

Luuk en Laila komt hij er al snel achter dat ze inderdaad ‘op 

wereldreis’ gaan. Met de Zwarte Hand op hun hielen doen ze 

hun best om alle puzzelstukjes van de schatkaart te vinden. 

Onderweg ontdekt Lau iets vreemds in het bos. Moet hij zijn geheim delen? En lukt het om uiteindelijk de 

schat ook echt te vinden?  

Liesbeth van Binsbergen is leerkracht en kinderboekenschrijfster. Ook in dit tweede deel van Scouts in 

actie staan avontuur, plezier en vriendschap centraal. Stap maar in, ga mee op reis! Onderweg leer je meer 

over allerlei landen in de wereld en de mensen die er wonen, en natuurlijk ook over de scouting! 

 

 

 

 

 

 

In 1844 trokken zeven kinderen 

helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika, dat toen nog een 

gevaarlijke, ruige wildernis was. Ze waren op weg naar Oregon. Het werd een 

barre tocht langs ongebaande wegen, door hagel- en sneeuwstormen. Ze 

hadden geen voedsel en geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden 

de ogen van wolven. Een ongelooflijk verhaal over moed en 

doorzettingsvermogen, dat écht gebeurd is! 

 

 

 

 

 

  



 

Op d.v. donderdag 31 oktober hopen groep 3-8 mee te doen aan de leesestafette. Net als de afgelopen 

jaren willen we zoveel mogelijk leesmeters maken. Een uur lang lezen de leerlingen achter elkaar 

woordrijen op het niveau van de groep. Lukt het dit jaar weer om hoger dan de Euromast te lezen? 

 

Voor dit spannende evenement zoeken we nog ouders die willen helpen bij het lezen. 

De wedstrijd wordt gehouden van 10.45 uur tot 12.00 uur. U zorgt ervoor dat de leerlingen achter elkaar 

doorlezen en u houdt de stand bij. 

Als u mee wilt helpen, hoor ik dat graag per omgaande. U kunt een reactie sturen naar 

iriezebos@petrusdatheen.nl.  
 

 

Voor de leerlingen wordt er een individuele teken- en schrijfwedstrijd georganiseerd. 

De leerlingen van groep 1-3 zullen een teken-/kleuropdracht krijgen van hun juffen. 

De leerlingen van groep 4 krijgen een speciale schrijfopdracht. 

De leerlingen van groep 5-8 schrijven een reisverslag. Dit mag waar gebeurd zijn of zelf verzonnen. 

 

Uit elke klas wordt één winnaar gekozen, die beloond wordt met een boekenbon. De prijsuitreiking zal zijn 

op de afsluitende presentatiemiddag. 

 

We zijn benieuwd naar de reistekeningen en reisverhalen. Succes! 

 

 

 

 

Op d.v. vrijdagmiddag 8 november zal de boekenweek afgesloten worden met een presentatiemiddag. De 

groepen zullen aan elkaar en aan de ouders presenteren waar ze over gewerkt hebben. Ook zal tijdens deze 

middag bekend worden hoeveel meter er gelezen is met de leesestafette, welk bedrag er verdiend is op de 

boekenmarkt en welke leerlingen een prijs hebben gewonnen. 

U bent als ouder van harte welkom om deze middag bij te wonen. 

We starten om 13.00 uur. Om 15.00 uur is de middag afgelopen. 
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Op d.v. donderdagmiddag 7 november organiseren we een boekenmarkt. Net als vorig jaar zal de klusklas 

helpen bij het organiseren. Zij zullen de ingeleverde boeken gaan verkopen. Let op: hier kan alleen contant 

betaald worden. 

 

Met uw hulp kan deze boekenmarkt een groot succes worden! Daarom vragen we u om prenten- en 

kinderboeken, die u niet meer gebruikt, in te leveren. De opbrengst van deze markt zal besteed worden aan 

het aanschaffen van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. 

Helpt u mee? De boeken kunnen ingeleverd worden in het rt-lokaal (naast de kleuteringang). 

 

Dit jaar hebben we twee winkels uitgenodigd om een kraam in te richten. 

 

Boekhandel De Vos zal een kraam inrichten met leuke (actie)boeken.  

 

De Woord en Daad kringloopwinkel zal eveneens een kraam vullen 

met voordelige kinderboeken.  

 

De leerlingen zullen deze markt met hun klas bezoeken. De ouders zijn de hele middag welkom. Neem 

gerust familie en bekenden mee. 

 

Het tijdschema van de boekenmarkt ziet er als volgt uit: 

 

13.00 uur - 13.45 uur:   Groep 1-2 en Groep 7-8 

13.45 uur - 14.15 uur:  Groep 3-4 

14.15 uur – 14.45 uur:  Groep 5-6 

 

 

 

Pinnen is mogelijk bij de 

kramen van De Vos Boeken en 

bij de Woord en Daad 

kringloopwinkel. 

https://woordendaadwinkels.nl/
https://www.devosboeken.nl/

