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Groep 7
Thema 4 Het staat in de krant
Titel: De krant
Onder redactie van: Diana Doornebal, Jacques van der Pijl en Marjo Quatel Exter. Denise Hager e.a.
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 1999 (Junior informatie reeks 2
24) (ISBN 9001145426)
Inhoud:
In korte hoofdstukken wordt van alles over nieuwsverspreiding, actualiteit en achtergrondartikelen
verteld. Ook bedrijfsadvertenties en rubrieksadvertenties worden toegelicht. Er wordt onderscheid
gemaakt in het werk van journalisten. Redacties voor bijvoorbeeld sport, wetenschap, kunst en
natuurlijk de nieuwsredactie. En het verschil tussen bureauredacteuren en journalisten die op pad
gaan om nieuws te verzamelen wordt toegelicht.
Ook het drukken, verspreiden en bezorgen wordt genoemd. Tot slot een trefwoordenlijst die
ondanks deze niet erg actuele uitgave precies de woorden verklaart die nog steeds een rol spelen
bij de krant.
Aanbeveling:
Samen lezen en bekijken.
Neem er een meer recente Junior informatie bij: ‘Nieuws’ Junior informatie reeks 6 120 / 2004.
Hierin komen naast de krant ook radio, tv en Internet aan bod.
Niveau: Vanaf acht jaar zelf lezen.

Titel: Minoes
Auteur en illustrator: Annie M.G.Schmidt (Carl Hollander)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam, 2002 (1e dr. 1970)
(ISBN 9789045105772)
Inhoud:
Hoewel het verhaal gedateerd is, mag het hier niet ontbreken. Het blijft een
humoristisch en spannend verhaal. Journalist Tibbe is blij dat hij juffrouw Minoes
heeft leren kennen, een dame die vroeger poes was en nog steeds katse neigingen
heeft. Ze spint, krabt, geeft kopjes en houdt nog steeds van vogeltjes en dat
levert soms gênante taferelen op. Bijvoorbeeld wanneer Minoes de haringman kopjes geeft of in een
boom klimt omdat ze van een hond schrikt. Aan de andere kant zou het voor de verlegen Tibbe
onmogelijk zijn geweest om zo veel nieuwtjes en geheime zaken te weten te komen als nu via
Minoes en haar ‘kattenpersdienst’. De problemen die daaruit voortvloeien, stapelen zich op, maar
dankzij Minoes en haar vele kattenvrienden loopt alles goed af. Minoes is ook verkrijgbaar als film
op DVD en als Luisterboek op CD.
Aanbeveling:
Eerst het boek voorlezen en vervolgens de DVD bekijken. Bespreek met elkaar wat de verschillen
zijn. Wat spreekt de le erlingen meer aan en hoe komt dat?
Niveau:
Vanaf 8 jaar
Website:
De Killendoornse krant:
http://www.annie-mg.com/huiskamer/killendoornse_courant/jeugdeditie/index.shtml

