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Groep 6
Thema 12 Word maar weer gauw beter
Titel: Kijk mij nou!
Auteur en illustrator: Marja Baseler en Dagmar Stam
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: House of Books, Vianen 2004
(ISBN 9789044311723)
Inhoud:
In een aantrekkelijk vormgegeven en overzichtelijk ingedeeld boek wordt in vijf
hoofdstukken informatie gegeven over verzorging, gezond blijven, je lekker voelen, ziek zijn en de
zintuigen.
Er wordt niet alleen gekeken naar alle delen van het lichaam, maar ook naar sport en ontspanning,
slapen, gezond eten, houding, vervelende gevoelens en voor jezelf opkomen. Tips, leuke weetjes,
opdrachten en spelletjes sluiten net als de vele kleurenillustraties goed aan op de informatie.
Met de inhoudsopgave kan alle informatie snel gevonden worden.
Niveau: Vanaf 9 jaar.

Titel: Bezoekuur
Auteur en illustrator: Christa Carbo en Gertie Jaquet
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: PLoegsma, Amsterdam 2002
(ISBN 9021617730)
Inhoud:
In samenwerking met het Academisch Medisch Centrum in Utrecht is
dit boek gemaakt om te laten zien dat het ziekenhuis geen enge maar
een interessante plek is. Er gebeuren heel veel dingen en er wordt
hard gewerkt om patiënten zo snel mogelijk weer beter te maken.
De lezer werpt een blik voor en achter de schermen en merkt dat een ziekenhuis meer is dan
bedden en verplegend personeel. Naast verschillede behandelplekken wordt bijvoorbeeld ook
gekeken in de keuken en de beddenwasplaats.
Niveau: Vanaf 9 jaar.

Titel: Dikke pil
Auteur en illustrator: Jos van Hest, Saskia van der Valk e.a. en Sylvia Weve
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Gottmer, Haarlem 1999
(ISBN 9789025731502)
Dit boek is alleen 2e hands leverbaar en natuurlijk te leen in de bibliotheek.
Inhoud:
Naast heldere informatie over verschillende ziektes, soms aangevuld met oude
volkswijsheden, bevat dit boek 25 vlot geschreven verhalen over ziektes waarvan sommigen waar
gebeurd zijn. De ziektes variëren van een onschuldige verkoudheid tot amandelen knippen en
kanker.
Bij elk informatief stukje staat een kleine zwart-wit illustratie.
Niveau: Voorlezen vanaf 8 jaar, zelf lezen vanaf 10 à 11 jaar.
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Titel: Achtste groepers huilen niet
Auteur en illustrator: Jacques Vriens en Annet Schaap
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Holkema & Warendorf, Houten 2007 (10e
dr. 1e dr.:1999)
(ISBN 9789026992278)
Inhoud:
N.a.v. een vergelijkbare gebeurtenis in de klas van Jacques Vriens is hij er in
geslaagd dit verhaal met gevoel voor humor en realiteitszin te schrijven. Het
taalgebruik is vlot en ondanks het gevoelige onderwerp nergens theatraal.
Akkie uit groep 8 blijkt Akkie ernstig ziek te zijn en moet naar het ziekenhuis. De hele klas leeft
met haar mee. Ondanks haar ziekte volgt ze de gebeurtenissen op school op de voet zoals het
voetbaltoernooi, het kamp en de musical. Nadat ze nog mee is geweest op schoolkamp gaat het
bergafwaarts en overlijdt ze. Groep 8 neemt afscheid en zingt het afscheidslied uit de musical: 'en
al zie je elkaar niet meer, vergeet dan nooit één ding, die tijd die je samen deelde, blijft een fijne
herinnering'.
Niveau: Voorlezen vanaf 9 jaar.
Ook als luisterboek, door Jacques Vriens voorgelezen, verkrijgbaar.
(ISBN cd: 9789026917370)

Titel: Prik of pleister?
Auteur en illustrator: Meike Wordemann en Bart Leroy
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: NBD/Biblion, Leidschendam 2005
(ISBN 9789076830575)
Inhoud:
Op heldere en eenvoudige wijze wordt over verschillende ziektes van het lichaam
zoals bronchitis, griep, aids en ADHD en de bijbehorende verschijnselen verteld. Het boek geeft in
twee delen antwoord op vragen met in het eerste deel wat pijn en koorts is. Wat het verschil tussen
een bacterie en een virus is en hoe ze het lichaam binnenkomen en waartegen je je in kunt laten
enten. Ook wat je moet doen bij een bloedneus en overgeven. Wat de functies van het bloed zijn en
hoe medicijnen werken. In het tweede deel worden een aantal veelvoorkomende ziektes alfabetisch
belicht, gevolgd door enkele ziektes van de ziel zoals depressie, slapeloosheid en nachtmerries.
Tenslotte tips over eerste hulp bij ongevallen en wat er niet mag ontbreken in de huisapotheek.
Achter in het boek staan tekeningen van de organen en het skelet.
De tekst wordt ondersteund met grappige, vaak paginagrote kleurenillustraties.
Niveau: Vanaf 9 jaar.
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