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Groep 6
Thema 7 Schrijven
Titel: De puike postbode
Auteur en illustraties: Janet Ahlberg en Allan Ahlberg
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Gottmer, Haarlem 2007 (10e dr., 1e dr.
1987) (ISBN 9789025736668 )
Inhoud:
Hoewel de eerste uitgave van 1987 is, is het verhaal in geen enkel opzicht gedateerd. Sterker nog,
het is een mooi origineel verhaal op rijm met daarbij brieven vol verrassingen, een klassieker.
De brieven worden in echte enveloppen door de puike postbode bij verschillende sprookjesfiguren
bezorgd. De drie beren krijgen een brief vol spel- en schrijffouten. De heks van Hans en Grietje
krijgt een reclamefolder over koboldartikelen, de reus krijgt een kaartje van Klein Duimpje en zijn
broers. Assepoester krijgt een miniboekje met haar eigen verhaal ter ere van haar huwelijk met de
prins. De wolf van Roodkapje krijgt een ernstige en moeilijke brief van een advocatenbureau en
Goudhaartje een vrolijke verjaardagskaart! Het eerste bezorgadres heeft een verrassende relatie
met het laatste bezorgadres. De illustraties zijn grappig gedetailleerd en zacht gekleurd.
Aanbeveling:
Het boek oogt zeer aantrekkelijk voor jonge kinderen maar is vooral bruikbaar om samen met
oudere kinderen te gebruiken. Zij (her)kennen de sprookjes en het verschil tussen brieven met
moeilijke en eenvoudige woorden en brieven met en zonder schrijffouten.
Niveau: Vanaf ca. 8 jaar.

Titel: Paperasje
Auteur en illustraties: Ienne Biemans en Jan Jutte
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2007
(ISBN 9789046800669)
Inhoud:
Paperasje is opgebouwd uit een intiem en intens spel met taal waarin woorden
geschreven, getekend, getoverd, verzonnen, opgevangen en gekookt worden. Pas daarna neemt
Paperasje de woorden in de vorm van gedichtjes, klankspelletjes en raadselversjes mee op reis voor
een ontmoeting met een wonderlijke wereld.
Op die reis ontmoet zij figuren als: het kleermakertje, de jager, de barones, de kikkertjes, een
zwaan, Jan, klosjes garen, strikdansschoenen, de paashaas, een koningin en een boom met haar
kroon in bloei.
De fantasievolle illustraties in zwart-wit, met steunkleur blauw, sluiten uitstekend aan bij de
gedichten en laten voldoende ruimte voor een eigen interpretatie over.
Aanbeveling: Voorlezen en beleven
Niveau: Vanaf ca. 6 t/m 10 jaar. AVI 7
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Titel: Klaartje Boon spelt p.r.o.b.l.e.m.e.n
Auteur en illustraties: Lauren child
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Unieboek, Houten 2005
(ISBN 9789000036554)
Inhoud:
In directe en vlotte taal wordt ook in dit tweede leesboek Klaartje Boon weer
neergezet als een eigenzinnig meisje. Haar gedachtekronkels brengen haar in de meest vreemde en
avontuurlijke, maar toch realistische, situaties. Op school wordt een spelwedstrijd gehouden en
Klaartje krijgt de regels van het spellen maar niet onder de knie. Ze snapt bijvoorbeeld niet
waarom je nacht niet als n8 schrijft. Ze probeert de wedstrijd te ontlopen en dat breng haar nogal
in de problemen. De tekst en illustraties van één maker, vormen een mooi en sterk geheel.
Niveau: Vanaf 9 jaar

Titel: Lugalbanda. De prins die ten strijde trok
Auteur en illustraties: Kathy Henderson en Jane Ray
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Christofoor, Zeist 2006
(ISBN 9789062388134)
Inhoud:
Dit verhaal werd meer dan 5000 jaar geleden in de vorm van twee gedichten in
spijkerschrift op kleitabletten vastgelegd. Dit boek is daar een hedendaagse bewerking van. Het
gaat over Lugalbanda, een prins uit Uruk, (de vader van Gilgamesj, wiens epos zeer bekend is
geworden en o.a. is bewerkt door Hans Hagen). Lugalbanda leefde van 2672 tot 2652 voor Chr. in
het oude Irak. Hij was de jongste prins van Uruk en wilde net als zijn zeven oudere broers ten
strijde trekken om de kunsten en schatten van het nabijgelegen Aratta te veroveren. Onderweg
wordt hij ziek en voor dood achtergelaten. Maar de vogel Anzu redt hem en geeft hem magische
krachten waarmee hij overwinningen behaalt en later koning wordt. De soms paginagrote illustraties
doen Perzisch aan en dragen daardoor bij aan de klassieke sfeer van het verhaal.
Aanbeveling: Voorlezen!
Niveau: Vanaf ca. 9 jaar

Titel: Het woordenboek van Vos en Haas
Auteur en illustraties: Silvia VandenHeede en Thé Tjong Khing
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2002
(ISBN 9789020944235 )
Inhoud:
Een boek dat meer is dan een verhalenbundel en meer dan een woordenboek.
Toch wordt van maar liefst 1000 woorden de betekenis op een eenvoudige en
duidelijke manier in humoristische taal uitgelegd. Ook komen allerlei
uitdrukkingen aan bod. Het is niet een boek dat je niet 'in een ruk' uitleest maar wel een die
uitnodigt tot bladeren en zodra Vos en Haas zelf aan het woord komen tot het lezen van een
verhaal. Deze verhalen zijn herkenbaar aan de pagina's met een andere achtergrondkleur. Daarin
praten zij met elkaar over allerlei woorden en zijn fragmenten uit andere Vos en Haas boeken
opgenomen.
Het boek is prachtig en kleurrijk geïllustreerd.
Niveau: Vanaf 8 jaar.
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