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Onder de goede inzenders verloten we diverse boeken
Oplossing insturen voor 1 december 2020 naar
kinderboekenkrant@christelijkekinderboeken.nl.
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en toen?

Streep de woorden weg in de puzzel.
Als je alle woorden hebt weggestreept, blijven er nog letters over.
Zet die letters achter elkaar, in de
hokjes. Zo ontstaat er een zin.

Kun jij alle woorden vinden? Je vindt ze van links naar rechts (ook achterstevoren).
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BURCHT
HERINNERING
KASTEEL
KOETS
LADDERS
MIDDELEEUWEN
ONTDEKKING
OPHAALBRUG
PAARDEN
POORT
PRINSES
RIDDER
ROZENTUIN
SPEURTOCHT
STALLEN
VROEGER
WATERPUT

G e s c h ie d e n is b

lu n d e r

Napoleon heeft z’n nederlaag bij Waterloo in 1815 niet alleen te danken aan een sterke tegenstander,
maar ook aan een drukfout in de landkaart! Een belangrijke boerderij staat daarop verkeerd geplaatst, een kilometer verwijderd van de echte plek. Omdat een kanon één kilometer ver kon schieten, dacht Napoleon dat hij die
niet kon gebruiken in het gevecht. Hij werd dan ook onder de voet gelopen door de Britten en ging ten onder.
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HAD JE DE CRIDZ BOEKENKRANT IN JE HANDEN!
Een blad, speciaal voor jou, boordevol informatie over boeken
en andere leuke weetjes rond de geschiedenis. Geschiedenis? Maar dat
is toch saai? Nee hoor, want alles wat gister is gebeurd, is geschiedenis.
Dus ook die keer dat jij naar een pretpark bent geweest of een avontuur
hebt beleefd met je vrienden.
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En zou je niet willen weten hoe je ouderwetse wentelteefjes maakt, wie
de boekdrukkunst heeft bedacht en welke boeken over de geschiedenis
je gelezen moet hebben? Lees maar snel verder en duik de geschiedenis in!

Win een boek Wegstreeppuzzel

4.

The making of … Tijdmachien

7.

Elynn, Joëlle en Eline over…

8.

Interview met
Johannes Gutenberg

9.

Knutselpagina

Vrouwke Klapwijk, Annet Rijke en Wilma Poolen
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10. Zelf lezen of voorlezen

14. Danique, Lieke en Eduard over…
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16. Mijn liefste leesplekje
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15. Rare jongens, die Romeinen

ex

12. Boeken tips + tops

17. Lezen met een plaatje erbij

18. Voor elke voorlezende ouder
19. Challange

Ben jij altijd op tijd met het terugbrengen van je boeken naar de bibliotheek?
Een man in Groesbeek maakte het wel heel bont. Na ruim 39 jaar bracht hij
een boek terug. Hij had het gevonden bij het opruimen van zijn zolder.
Hij zou een boete van € 1530,75 (!!!) moeten betalen. Gelukkig voor hem
is er een maximumboete van € 5,00.

20. Spaaractie
21. Maak je eigen tijdbalk

Maar het kan nog erger!
In Engeland kwam kortgeleden een boek pas na 86 jaar terug in
de bibliotheek.

22. Een recept van toen…
23. Gedicht
24. Geknipt voor jou

L e e s m op j e
De meester vraagt tijdens de geschiedenisles aan Jos:
‘Waar is Napoleon gestorven?’
Jos zegt: ‘Op bladzijde 101 van mijn geschiedenisboek, meester!’
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Michel, jij hebt di
t jaar het actiebo
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Ik ben niet alleen
tekenaar en schrijver, ik geef zelf oo
k boeken uit onde
r
de naam Buddy
Books. Aan ons, als
uitgevers, werd vo
rig gevraagd om
te
pitchen voor de ac
tieboeken van de
Kinderboekenweek
2020. Pitchen betekent dat je een
voorstel doet. Ik he
b
gepitcht voor het
actieboek van de
onderbouw. Maa
r ik was niet de
enige, dus het wa
s best spannend.
Wie zou het word
en? Uiteindelijk
heeft de organisat
ie van de Kinderboekenweek (BCB
) voor Buddy Book
s
gekozen.

30 sept - 10 okt
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Het lijken wel
allemaal klei
ne verhaaltjes, hoe kwa
m je op dat
idee?
Ik las een boe
kje van Docto
r Seuss
en toen inee
ns: ploep, za
t er een idee
in mijn hoofd
. Wat best g
ek is, want
mijn verhaal
is heel ander
s dan het
verhaal dat ik
las. Zo werkt
het dus
in mijn brein.
De creativite
it van een
ander raakt
een klein hend
eltje aan
en daardoor
beginnen er
tandwieltjes
te draaien. U
iteindelijk is he
t voor mij
zelf ook altijd
een verrassin
g wat er
uitkomt. Het
boek ontstaa
t tijdens
het schrijven
en illustreren
.

Hoe heb jij je voorbereid op al die
verschillende onderwerpen?
Om mij voor te bereiden heb ik op
Wikipedia gekeken, want ik weet wel
iets van geschiedenis, maar niet
genoeg. Tijdens het kiezen van de
onderwerpen heb ik gedacht aan
de kinderen in de onderbouw.
De onderwerpen moesten ze zoveel
mogelijk herkennen, grappig of leerzaam vinden.
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Ik hoop dat veel kinderen blij
worden van mijn boek en dat ze
er ook nog iets van leren.

Welk stukje geschiedenis vond je
het moeilijkst om over te tekenen?

Geen enkel stukje was moeilijk om
te tekenen. Bij sommige onderwerpen
heb je wel sneller een idee dan bij
een ander. De tekening bij de boekdrukkunst heb ik als laatste getekend.
Daar had ik niet direct een idee bij.
Mijn vrouw, Leontine Gaasenbeek,
is ook illustrator. Zij heeft mij toen geholpen met een idee.

getekend, waarom
Jij hebt het boek
t geschreven?
heb je ook de teks
rgelijken met teke
Schrijven kun je ve
n.
de
or
wo
et
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begin je met een
In beide gevallen
zaam ontstaat er
lege pagina. Lang
ld.
een andere were

Welke vond je het makke

lijkst?

Bij Vincent van Gogh ha
d ik gelijk het
idee van twee beelden
die in elkaar
overlopen. Het maken
van deze
tekening ging bijna van
zelf.
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Eddy en Debbie gaan naar de
maan. Ze hebben er veel plezier.
Als ze 's avonds in hun raket in
bed liggen, krijgt Eddy ineens
een zwaar gevoel in zijn buik.
Hij heeft last van heimwee.
Wat nu?

Sep vindt een heerlijke wortel.
Hij wil hem met een vriendje
delen. Alle dieren hebben
vriendjes, maar Sep niet.
Volgens Gier koop je vriendjes
in de winkel. Sep besluit naar de
Koopgoot te gaan. Zal hij in de
winkel een vriendje vinden?

Een grappig, ontwapenend
verhaal over heimwee

Het allerleukste prentenleesboek van Bram Kasse

ISBN 9789087820565
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s
Gebonden | 4-6 jaar | NUR 273 | € 9,95

ISBN 9789087820541
Formaat A4 | 32 pagina’s | Gebonden
6-10 jaar | NUR 274 | € 12,50

Ik ga op reis en
neem je mee

Wonderlijke Wereld
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Vriendje te koop

NUR: 282

Raket naar de maan

Humoristische kinderboekenserie
over sporten, voor jongens en meiden.
Vanaf 10 jaar!
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Buddy Books:

In dit prachtige prentenboek
laat Leontine Gaasenbeek zien
dat je verdriet kunt delen en
blijdschap verdubbelen als je
samen bent.
Iedere illustratie is een verhaal
op zich, waarin een jongen en
een meisje samen met een lief
varkentje op reis zijn, in diverse
voertuigen.
Met korte vrolijke teksten die
op rijm geschreven zijn.

God heeft de wereld divers en
kleurrijk gemaakt en we mogen
er iedere dag van genieten.

Thema: verdriet kun je delen en
blijdschap verdubbelen

Een heerlijk boek om samen met
kinderen te bekijken en te lezen

ISBN 9789087820558
Formaat 24 cm x 32 cm | 32 pagina’s
Gebonden 4-6 jaar | NUR 273 | € 13,99

ISBN 9789087820589
Formaat 24 cm x 24 cm | 32 pagina’s
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224 | € 12,99

Hanna Holwerda vertelt in
begrijpelijke taal over onze
wonderlijke wereld.
Leontine Gaasenbeek maakte
de bijzondere illustraties met
veel details.

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel
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30 sept - 10 okt

€ 5,95
in de christelijke
boekhandel
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en het geheim van het kasteel
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Samen met opa en oma gaan Mees en Tijn naar
een echt kasteel. Stiekem maken ze een plan om
op onderzoek te gaan in de afgesloten torens.
In een hoge torenkamer doen ze iets heel doms.
Ze weten maar één oplossing: wegwezen!
Op weg naar de uitgang stuiten ze op twee
mannen die zich verdacht gedragen. Wat nu?
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Ik vind het leukst aan het boek:
Het hoofdstuk Vleermuizenpoep, omdat ze dachten dat het een vleermuis
was en dat het toen gewoon een
vlieg was.

Dit vind ik het leukst aan het boek:
Dat Mees en Tijn de boeven gevangen hadden. Eigenlijk kan ik niet
kiezen, er zijn zoveel dingen leuk in
dit boek.

Dit wil ik van het boek onthouden:
Dat ze op het laatst Monopoly gingen
doen.

Dit wil ik van het boek onthouden:
Dat de poes in de bil van Tijn bijt.
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k
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Dit vond ik het leukst aan het boek:
Dat de brug ineens omhoog ging.
Dit wil ik van het boek onthouden:
Dat je niet alleen op stap moet gaan.
Ik vind dat anderen dit boek ook
zouden moeten lezen, omdat het
een leuk en spannend boek is.

Eline, 7 jaar
Ik zit in groep 4. Mijn hobby’s zijn
knutselen, buiten spelen en LEZEN!
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Ik vind dat anderen dit verhaal ook
zouden moeten lezen, omdat het een
beetje spannend is maar ook heel
grappig.

Ik vind dat anderen dit boek ook
zouden moeten lezen, omdat
het een heel leuk en spannend
verhaal is. Je bent steeds benieuwd
wat er gaat gebeuren.

Joëlle, 8 jaar

Elynn, 7 jaar

Ik zit in groep 5. Mijn hobby’s zijn
tennissen, knutselen, bakken, op de
trampo en LEZEN!

Ik zit in groep 4. Mijn hobby’s zijn
kleuren en tekenen, paardrijden,
lezen en buitenspelen.
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Weet jij hoe een boek gemaakt wordt? ‘Ja, in de fabriek’, zal je waarschijnlijk zeggen. Dat klopt, er rollen elke dag duizenden boeken van één titel uit de persen in
een drukkerij. Vroeger ging dat heel anders. Toen werden boeken overgeschreven,
één voor één. Het duurde jaren voor een boek klaar was. Onbetaalbaar! Totdat…
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Het eerste gedrukte Nederlandse boek
was in 1477 klaar. Ook dat was een Bijbel,
de Delftse Bijbel.
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Over de hele wereld zijn
er 49 exemplaren van de
Gutenbergbijbel bekend.

geen enkel
Gutenberg heeft op
gemaakt zijn
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we nooit
ten
we
Zo
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Wie ben jij?
Ik ben Johannes Gutenberg en ik
leefde van 1400 – 1468 in Duitsland,
in de stad Mainz.
Waarom ben jij belangrijk?
Ik ben de uitvinder van
de boekdrukkunst.

Boekdrukkunst. Wat is dat?
In mijn tijd werden de meeste boeken
overgeschreven. Maar er waren al
wel boeken die gedrukt werden. Dan
maakten ze een blokboek, dat is een
bladzijde, waarbij alle woorden en
zinnen uitgesneden worden in hout.
Die smeerde je in met inkt en drukte
dat af op papier. Zat er een fout in,
dan was je de pineut. De hele bladzijde moest over. Het voordeel was dat
je zo meer boeken tegelijk kon maken.
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Nadeel was, dat je na het drukken
van een boek alle blokken kon weggooien. Dat moet makkelijker kunnen,
dacht ik. Ik maakte losse letters van
lood die ik naast elkaar in een bak
schoof. Was er dan iets fout gegaan,
dan hoefde je alleen het woord of de
zin te veranderen. Dat scheelde heel
veel tijd. En de letters kon je weer
gebruiken.
Wat was het eerste boek
dat jij gedrukt hebt?
Daar hoefde ik niet lang over na te
denken, dat was de Bijbel.
Hoe lang heb je daarover gedaan?
Ik ben er in 1452 mee begonnen en
het boek was in 1455 klaar. Het boek
had in totaal 1282 bladzijden. Ik heb
180 exemplaren kunnen maken.

Er bestaat ook een
boek over de boekdrukkunst. De titel is
‘Storm’ (auteur: Karen
van Holst Pellekaan).
1521. Storm is de 12-jarige zoon van
drukker Klaas Voeten uit Antwerpen.
Hij ontdekt dat zijn vader een verboden manuscript van de ketterse
Maarten Luther wil gaan drukken.
Vader Klaas voelt veel voor Luthers
nieuwe geloof, dat ingaat tegen
de kwalijke praktijken van de kerk.
Maar tijdens het drukken worden ze
betrapt en wordt Klaas gearresteerd.
Storm ziet kans om te vluchten, maar
waar is hij veilig?
Van dit boek is ook een ﬁlm en een
lesbrief gemaakt.
Ga voor de lesbrief naar:
www.royaljongbloed.com/nl/storm.
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MET AFVAL EN MATERIAAL UIT DE NATUUR
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Pennenbakje
Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Schrijfveer

Leeg blik, klein of groot
Rechte takjes
Stukje dubbel plakband
Stukje touw

Wat heb je nodig?

r

Hoe doe je het?

aa

• Veer met een dikke spoel
= stokje waar het
verendons aan zit
• Schaar
• Balpen
• Ook leuk: verf of ander
materiaal om de pen
te versieren

em
pl

Breek de takjes op ongeveer dezelfde lengte.
Plak het dubbelplakband in het midden
rond het blikje en plak daar de takjes
tegenaan. Bind er tenslotte een touw
omheen.

Maak een opening in de spoel van de veer
door het puntje eraf te knippen.
Haal de stift uit de pen en duw hem door
de spoel van de veer.
Plak eventueel vast met wat lijm en versier
de pen in je eigen stijl.
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Hoe doe je het?
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