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Groep 6
Thema 5 Kan er iemand helpen?
Titel: De vlecht
Auteur en illustrator:Kolet Janssen en Benjamin Leroy
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Davidsfonds/Infodok, Leuven (B) 2006
(ISBN 9789059081291)
Inhoud:
In kort vlot leesbaar verhaal wordt geschetst hoe de eigenzinnige Anna zich als
oudste dochter verantwoordelijk voelt voor haar halfbroertjes en halfzusjes. Zij
roept geen hulp in omdat ze denkt dat ze het zelf op moet lossen.
Nadat Jakob haar afgeknipte vlecht van rossig haar heeft gevonden, wordt hij
nieuwsgierig naar het meisje en ontdekt dat ze bij hem op school zit. De vlecht en daarmee het
meisje, houdt hem dagelijks bezig. Jakob gebruikt een vergeten schoolboek als reden om bij haar
langs te gaan en is onder de indruk van het rommelige tafereel dat hij daar aantreft. Als Anna in
paniek bij zijn huis komt omdat Gino, de vriend van haar moeder haar woedend op de hielen zit,
biedt Jakob haar onderdak in hun garage. Ze vertelt voor het eerst over de situatie thuis, de
dronken Gino die de kinderen van verschillende vaders slaat. Een paar dagen later komt Anna weer
langs. Ze vertelt dat ze gaan verhuizen en ze belooft dat ze ooit haar vlecht komt terughalen.
De illustraties passen goed bij het verhaal.
Aanbeveling: Voorlezen en praten over hulpverlening bij bijvoorbeeld kindermishandeling. Hoe
kinderen zelf hulp kunnen zoeken. (De kindertelefoon) Probeer samen met de leerlingen het open
einde in te vullen.
Niveau: Vanaf 9 jaar.

Titel: Bedankt, mijnheertje Kokhals!
Auteur en illustrator:Bart Meuleman en Paul Verrept
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Eenhoorn, Wielsbeke (B) 2006
(ISBN 9789058383761)
Inhoud:
De eenvoudige taal in combinatie met de illustraties zorgen voor een toegankelijk,
teder en humorvol verhaal over de behoefte om te helpen en de daarbij
behorende gevoelens.
Dit is het vierde deel uit een serie over mijnheertje Kokhals die steeds vol goede ideeën en
voornemens, probeert zijn wensen en dromen te realiseren. De mislukkingen maken hem misselijk.
In dit deel gaat hij vol moed op stap met de bedoeling iemand gelukkig te maken. Dat valt tegen,
niemand heeft hulp nodig.
Uiteindelijk ziet hij een blinde man die hij door het drukke verkeer naar de overkant kan loodsen.
In een directe dialoog over gevaren en emoties lukt het mijnheertje Kokhals niet om echt contact
met de blinde man te krijgen. Teleurgesteld moet hij daarvan kokhalzen.
De kleurenillustraties zijn vol humor, mimiek en lichaamstaal waarmee het verhaal lichtvoetig
wordt.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 6
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Titel: Scharreltje
Auteur en illustrator: Karen van Holst Pellekaan en Kees de Boer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2005
(ISBN 9789021617398)
Inhoud:
In een licht ironisch verhaal vol levensechte dialogen wordt de bio-industrie
genuanceerd en hoopvol belicht vanuit het perspectief van Luuk. Luuk is een
opgewekt en bijzonder inventief meisje dat er steeds in slaagt problemen op
ludieke wijze op te lossen.
Zoals het op de jaarmarkt achtergebleven biggetje dat ze mee naar huis neemt. Haar vader is
verbijsterd als hij zijn dochter de volgende ochtend met een big in haar slaapzak in de schuur
aantreft. Scharreltje moet naar de kinderboerderij. Ze vindt een thuis voor hem en bezoekt hem
daar dagelijks. Als ze van de verzorger hoort dat de meeste varkens in kleine hokjes moeten leven
en nooit buiten komen, besluit ze actie te gaan voeren. Alle varkens uit de bio-industrie moeten net
zo gelukkig als Scharreltje kunnen leven en daar is meer voor nodig dan zelf vegetariër te worden.
Niveau: Vanaf 9 jaar. AVI 7

Titel: De scooterbende
Auteur en illustrator: Harmen van Straaten
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Pimento, Amsterdam 2006
(ISBN 9789049920692)
Inhoud:
Vlot en spannend geschreven verhaal waarin de vele hilarische toestanden het
leesplezier verhogen. Kees en zijn zus gaan tegen hun zin op het platteland, in het
boerderijtje waar ze op vakantie waren, wonen.
Kees voelt zich een stuk slimmer dan de plattelandskinderen, maar probeert zich toch aan te passen
en zoekt zijn vakantievrienden weer op. Ze vormen net als in de vakantie weer een
detectivebureau. Omdat er in het dorp veel scooters worden gestolen, schiet Kees met zijn
detectivebureau te hulp. Om de scooterbende op te rollen moeten ze zelf scooters stelen. Dat leidt
tot grote problemen. Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een kleine sfeertekening
Niveau: Vanaf 9 jaar. AVI 8

Titel: Groep zeven slaat terug
Auteur en illustrator: Jacques Vriens en Annet Schaap
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Unieboek, Houten 2005
(ISBN 9789026999185)
Inhoud:
In een spannend met vaart en humor geschreven verhaal komen de leerlingen uit
groep 7 op voor een klasgenoot.
In het decor van een klas waarvan de meester ziek is en de vervanger de klas niet
aan kan, loopt van alles uit de hand. Daar komt bij dat Dagmar ontdekt dat Sarah
thuis mishandeld wordt en heeft beloofd daar haar mond over te houden. Dat lukt tot dat Sarahs
vader de kinderen van school wil halen omdat hij geen zin in bemoeials heeft.
Dan slaat groep 7 terug met een groot protest wat leidt tot een verrassend en wensvervullend slot.
In het nawoord wordt beschreven hoe en waar je hulp kunt zoeken als je met kindermishandeling te
maken krijgt. De grijs getinte illustraties passen goed bij het verhaal.
Niveau: Vanaf 9 jaar.
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