REIS MEE! kinderboekenweek 2019
Programma van SELMA NOORT
kleuters t/m groep 3: (30 minuten)
BOEK: Een heel jaar voorlezen! Vier seizoenen in één boek. (Uitgeverij Leopold)
Selma leest voor uit de herfstverhalen, Noor en Roel, de kinderen uit het boek, gaan
naar een vakantiehuisje in het bos.
-Als jullie op vakantie gaan, hoe gaan jullie dan? (vervoersmiddelen).
-Wie heeft er weleens heimwee?
-Wie heeft er familie in een ander land?
groep 4 t/m groep 6: (50/60 minuten)
BOEK: Silas en de wolf (Uitgeverij Leopold)
-Silas gaat verhuizen. Zijn moeder heeft geen auto. Silas en zijn moeder reizen dus
altijd met de bus. Op een dag staan ze in het bos bij de bushalte te wachten, als het licht
van de enige lantaarnpaal uitvalt.
-Dieren reizen te voet. Zo kwamen er wolven helemaal uit Duitsland naar Nederland
lopen. Grenzen zijn verzonnen door mensen, dieren trekken zich daar niets van aan.
-Selma praat hierover met de kinderen, en leest een spannend fragment voor uit het
sfeervolle boek Silas en de wolf.
groep 6 t/m 8: (50/60 minuten)
BOEK: Afkoelen (Uitgeverij Leopold)
-Tomas is een jongen die druk is, driftig en snel afgeleid. Hij doet zijn best om zich in
te houden en te concentreren, maar dat valt niet mee. Op een dag gaat hij op reis naar
Utrecht om iets recht te zetten. Hij reist met de bus, met de trein, en te voet.
-Hoe ingewikkeld onze wereld is, hoeveel er op kinderen afkomt, en wat je allemaal
moet begrijpen en weten als je reist met het openbaar vervoer, dat wordt duidelijk in
dit aangrijpende verhaal over Tomas’ reis.
-Selma praat hier met de kinderen over-, en vertelt en leest voor uit Afkoelen.
alle brugklassen & 2e & 3e klas VMBO: (1 lesuur)
BOEK: Oppassen (Uitgeverij Leopold)
-In dit boek zijn twee van de belangrijke personen bezorgers van restaurants –
pizzakoerier en kebabkoerier. Hun scooters komen mooi van pas als de hoofdpersonen
in de problemen raken omdat hun oppaskind wordt meegenomen in een bestelwagen.
-Selma praat met de kinderen over alles op de fiets moeten doen (ver fietsen naar
school) over het halen van je rijbewijs, over scooters, elektrische fietsen, reizen met de
bus, of in de auto van je ouders.
-Selma leest een spannend fragment voor het boek Oppassen.
2e en 3e klas HAVO-VWO: (1 lesuur)
BOEK: Stiefkind (psychologische thriller met flashbacks). (Uitgeverij Leopold)
-Virginia is vijftien. Ze reist met de trein naar haar biologische moeder omdat ze ruzie
heeft gemaakt met haar vader (zij woont nu bij hem en zijn tweede vrouw). De reis
begint gezellig want haar klasgenoot Yousra en diens broer Ismail zitten ook in de
trein. Maar al snel neemt de reis een wending als er hooligans instappen. Ze
terroriseren de reizigers en een drama voltrekt zich. Wanneer de trein midden in een
weiland stil komt te staan, gaan Virginia, Yousra en Ismail ervandoor.
-Selma praat met de kinderen over reizen met het openbaar vervoer. Wie reist ermee?
Wie vindt dat weleens eng (als het donker is)? Wie heeft er weleens iets naars/leuks
meegemaakt in het openbaar vervoer?
-Selma leest een spannend fragment voor uit Stiefkind.

