
 

Informatie Kinderboekenmaand voor de ouders 

 
Thema: ‘Vertel nog eens’ 
De komende tijd hopen we in alle groepen aandacht te besteden aan de Christelijke 
Kinderboekenmaand met als thema: ‘Vertel nog eens’. Dit thema sluit aan bij het 
thema van de algemene Kinderboekenweek: ‘opa’s en oma’s’. 
 
Opa’s en oma’s vertellen vaak aan hun kinderen en kleinkinderen over dingen die ze 
hebben meegemaakt in hun leven. Sommige verhalen zijn al heel oud en worden 
steeds opnieuw doorverteld, zodat niemand ze vergeet. Tijdens de Christelijke 
Kinderboekenmaand 2016 kijken we naar vroeger, maar ook naar nu. We zien de 
verschillen, maar ook de dingen die altijd hetzelfde zijn gebleven. 
 
In de Bijbel staan veel voorbeelden van hoe oude en wijze mensen belangrijke 
dingen doorvertellen. Tijdens het Joodse Paasfeest werd bloed van een lammetje op 
de deurposten gesmeerd. Vaders vertelden aan hun kinderen waarom dat gebeurde: 
op deze manier zou nooit worden vergeten hoe ze bevrijd waren uit het land Egypte. 
Ook nu vertellen vaders en moeders, opa’s en oma’s of meesters en juffen kinderen 
over God. Bij het zien van de regenboog wordt bijvoorbeeld verteld dat er nooit meer 
zo veel water op de aarde zal zijn als toen bij Noach. 
 

 
 
Activiteiten op school: 
In het kader van de Kinderboekenmaand worden er een aantal activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen. 
 
Voorstelling door Matthijs Vlaardingerbroek voor alle groepen 
Op maandagmorgen 3 oktober (dan start de Christelijke Kinderboekenmaand) zal 
Matthijs een voorstelling geven rond het thema van de Kinderboekenmaand ‘Vertel 
nog eens’.  
 
 
 



Hakim op z’n best voor de groepen 1 t/m 4 
Voorstelling door Hakim op dinsdag 11 oktober in Nieuw Avondrust. Hakim, is 
een Nederlands-Algerijnse theaterartiest en mimespeler, die bij het grote en kleine 
publiek bekend is door zijn rol in Sesamstraat. ‘Hakim op z’n best’ is een interactieve 
show voor kleine, maar zeker ook voor grote mensen. Met Hakim kun je namelijk 
lachen! Over van alles en met van alles.  
Het is iedere keer weer een verrassing waarmee hij aan komt zetten. Of het nu iets 
geks is met opa en oma, iets geestigs met stoere cowboys en indianen of picknick 
perikelen in de buitenlucht; met Hakim op z’n best is alles mogelijk. 
 
Een bezoek aan het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur voor 
groep 5 
Deze groep hoopt op woensdag 12 oktober onder begeleiding van opa’s en oma’s 
een bezoek te brengen aan het Oude Ambachten & Speelgoedmuseum. 
 

Illustrator Philip Hopman voor groep 6 t/m 8 
Op vrijdag 14 oktober komt Philip Hopman bij ons op school voor de groepen 6 t/m 
8. Illustrator Philip Hopman komt vertellen en vooral tekenen over de boeken van 
Boer Boris. Speciaal voor deze Kinderboekenweek verscheen ‘Boer Boris gaat naar 
oma’, waarin Boris met zijn broertje en zusje naar oma in Den Haag gaat met de 
fruitoogst. Maar oma blijkt een andere oma dan je denkt… 
 
 
Activiteit in de bibliotheek in Barneveld: 
 

 

Op 5 oktober is er een voorstelling 'Los Laatjes' (in de bibliotheek in Barneveld),die 
helemaal aansluit bij het thema van dit jaar: Opa's en oma's: voor altijd jong. Met 
haar laatjeskast vol verhalen, herinneringen en liedjes weet Kiki Heessels zowel het 
jonge als het oude publiek te boeien.  

Als opa of oma is dit dé kans om samen met uw kleinkinderen terug te gaan naar 
vroeger en ze deelgenoot te maken van de tijd waarin u nog jong was. 

De voorstelling vindt plaats van 14.00 uur tot 14.45 uur in de bibliotheek te 
Barneveld. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie in de bibliotheek tijdens de 
fullservice-uren. Of reserveer uw kaarten via info@bibliotheekbarneveld.nl. Deze 
dient u vervolgens uiterlijk twee weken na reservering in de bibliotheek op te halen. 
Een kaartje kost € 2,50 p.p.  
 
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij als u 
zeker wilt zijn van entreebewijzen! 

http://www.bibliotheekbarneveld.nl/over-ons/onbemande-uren.html
mailto:info@bibliotheekbarneveld.nl


 


