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Groep 6
Thema 11 Water….voor nu en later
Titel: Water
Auteur en illustrator: Trevor Day en diverse fotografen en illustratoren
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Gottmer, Haarlem 2007
(ISBN 9789025743062)
Inhoud:
In heldere, maar niet altijd eenvoudige, taal wordt informatie gegeven over
water. Over soorten water, de noodzaak en betekenis, wat er in leeft, overlast en tekort en over
water in de toekomst. Steeds wordt, op twee naast elkaar liggende pagina’s, een aspect van water
belicht. Vervolgens wordt in korte teksten bij foto's, tekeningen en schema’s dieper op het
onderwerp ingegaan. Ook bevat het boek uitklappagina’s, over bijvoorbeeld de kringloop van water.
Met behulp van een trefwoordenregister is alle informatie goed terug te vinden.
Niveau: Vanaf 11 jaar zelf te bestuderen. Voor veel leerlingen uit groep 6 is enige begeleiding
wenselijk.

Titel: Goud, juwelen en rum
Auteur en illustrator: Maaike Fluitsma en Harmen van Straaten
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Holland, Haarlem 2006
(ISBN 9789025110048 )
Inhoud:
In een vlotte schrijfstijl vol spanning en fantasie, verzeilt Nick in de piratenwereld.
Hij droomt er altijd van om piraat te worden en spaart er van alles over. Hij wil zo
graag zelf het avontuur beleven en op zoek gaan naar een grote schat! Als hij op
een dag een piratenschip in een etalage ziet, weet hij meteen dat hij dat schip wil hebben. Maar
het is niet te koop. Op verzoek van de verkoopster trekt hij een paar oude afgetrapte schoenen aan
en belandt plotseling in een levensgevaarlijke reis. Daar krijgt hij te maken met het grote avontuur
vol list en bedrog. Gelukkig slaagt hij er in de weg terug te vinden.
Niveau: Vanaf 9 jaar

Titel: Regen
Auteur en illustrator: Honor Head
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Corona, Etten-Leur, 2007 (ISBN 9789054958727)
Inhoud:
Op eenvoudige wijze en in kernachtige zinnen wordt uitgelegd hoe regen, motregen, een stortbui en
een onweerbui ontstaan en hoe en wanneer er een regenboog verschijnt. Er is aandacht voor de
waarde van regenwater, wat er allemaal mee gedaan kan worden. Ook tekort, droogte en overlast,
overstromingen komen aan bod.
Mooie kleurenfoto’s ondersteunen de tekst. Aan het eind activiteitentips voor ouders en
leerkrachten en een trefwoordenlijst.
Niveau: Vanaf 8 jaar.
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Titel: Sneeuw
Auteur en illustrator: Honor Head
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Corona, Etten-Leur 2007 (ISBN 9789054958697)
Inhoud:
Op eenvoudige wijze en in kernachtige zinnen wordt uitgelegd wat sneeuw is en hoe het ontstaat en
hoe het is gevormd. Er is aandacht voor de kringloop van sneeuw en bijkomende aspecten als vorst,
ijs, de gevaren van sneeuw en bescherming van mens en dier. Natuurlijk komt ook de prettige kant
in beeld als spelen in de sneeuw, bouwen met sneeuw en skiën. Mooie kleurenfoto’s ondersteunen
de tekst. Aan het eind activiteitentips voor ouders en leerkrachten en een trefwoordenlijst.
Niveau: Vanaf 8 jaar.

Titel: Een stormachtig avontuur
Auteur en illustrator: Ulrike Heyne en Wolfram Hanel
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Vier Windstreken, Voorschoten 1999
(ISBN 9789055793372 )
Inhoud:
In eenvoudige taal met niet al te veel tekst, wordt de reddingsactie van een op de
rotskust vastgelopen vrachtschip beschreven. Na een hevige storm slingert de
woeste zee een schip uit de koers. Terwijl Jans vader en de andere mannen uit het dorp de
bemanning redden, ziet Jan dat er een hond op het schip achterblijft. Om de hond te redden moet
hij gevaarlijk ver de rotsen op. Nadat Jan en de hond in veiligheid zijn gebracht, wordt de grote
wens van Jan, een hond, gehonoreerd. Hij mag als beloning de hond houden.
De soms paginagrote illustraties in bruin- en grijstinten worden afgewisseld met kleine illustraties
tussen en onder de tekst.
Niveau: Vanaf 8 jaar.
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