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Groep 7
Thema 6 Heb je hobby’s?
Titel: Aan de bal
Auteur: Lieneke Dijkzeul
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2004
(ISBN 9789056376390)
Inhoud:
Dit boeiend en vlot geschreven verhaal, in twee delen, gaat minder over voetbal
dan de titel doet vermoeden. Het eerste deel beschrijft Rahmanes leven in Afrika
waar hij na het werken op het land veel plezier beleeft aan zijn hobby:
voetballen. Met zelf gemaakte ballen en op blote voeten.
Het tweede deel gaat over zijn tijd in Nederland. Het begint met een scout die
Rahmane selecteert om in de stad een opleiding tot professioneel voetballer te volgen. Het voelt
alsof er een droom uitkomt. Rahmane krijgt niet alleen de mogelijkheid om aan een leven in
armoede te ontsnappen maar ook om zijn familie een betere toekomst te bieden.
Als hij naar een trainingskamp in Nederland mag en aan zijn carrière als profvoetballer begint,
beseft Rahmane dat het voor hem onbekende Nederland en de harde samenleving nooit zijn thuis
zal zijn. Hij mist het vertrouwde en veilige dorpsleven maar weet dat ook dat zijn wereld niet meer
is. Het is de prijs die Rahmane bereid is te betalen.
De integrale weergave van het boek is door de auteur op cd voorgelezen.
Niveau: Voor de geoefend lezer vanaf 10 jaar.

Titel: Het dansende licht
Auteur en illustraties: Tonke Dragt en diverse illustratoren
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2005
(ISBN 9789025842277)
Inhoud:
Met de mooie beschrijvingen, veel dialogen, sterk opgebouwde spanningsbogen en een aangenaam
vertelritme wordt lezen zo plezierig dat het bijna vanzelf een hobby wordt.
Het zijn zes sprookjesachtige verhalen over o.a. een vuurtorenwachter, een jongen van het zeevolk,
prinsen, prinsessen, koningen en minstrelen. Verhalen vol mysterieuze en magische
aantrekkingskracht waar je als lezer in meegesleept wordt. Dat het taalgebruik niet altijd even
toegankelijk is, zal geen struikelblok vormen, omdat het past bij de mysterieuze sfeer. De
beeldende taal en het gebruik van herhalingen geven de verhalen kracht en nodigen uit meer van
Tonke Dragt te lezen. De verhalen zijn in kleur geïllustreerd door illustratoren die naam gemaakt
hebben.
Aanbeveling: Voorlezen!
Niveau: Vanaf 10 jaar.
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Titel: Het complete boek over hutten
Auteur: Louis Espinassous
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor, Haarlem 2006
(ISBN 9789000037667)
Inhoud:
Op inspirerende wijze wordt het bouwen van 24 hutten van struikgrot tot boomhut beschreven. Voor
elke hut, van eenvoudig tot ingewikkeld is een duidelijke, technische handleidingen geschreven.
Voor de eenvoudige hut zijn slechts takken, touw en doek nodig. Voor de moeilijkere hutten komt
er ook gereedschap en wellicht hulp van een volwassene bij kijken. Verhalen over de huttenbouw
van o.a. Aboriginals en Balouch uit Centraal-Azië vormen een extra stimulans en maken dat je
ongeacht het resultaat steeds weer een hut wilt bouwen. Het enige struikelblok kan zijn dat er geen
geschikte plek te vinden is om een hut te bouwen en dat de omstandigheden niet zo ideaal zijn als
in het boek.
Niveau: Vanaf 10 jaar.

Titel: Mijn grote experimenteerboek
Auteur en illustraties: Simon Mugford en diverse fotografen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor, Haarlem 2004
(ISBN 9789000035663)
Inhoud:
In eenvoudig taalgebruik en met behulp van prachtige kleurenfoto's worden vijftig proeven op het
gebied van de natuurwetenschappen en techniek, stap voor stap visueel weergegeven en
uitgevoerd. Consequent wordt dezelfde werkwijze gehanteerd: overzicht van de benodigde
materialen gevolgd door instructies. Aan de orde komen o.a. een minitornado, statische
elektriciteit, een vulkaanuitbarsting en het bouwen van een brug. Daarna wordt aan de hand van
een praktijkvoorbeeld kennis gemaakt met wetenschappelijke verklaringen van alle daagse
verschijnselen. De materialen zijn makkelijk verkrijgbaar. Kinderen kunnen de proefjes veilig en
zelfstandig uitvoeren.
Een verklarende woordenlijst en een trefwoordenregister maken het boek compleet.
Aanbeveling: Een prachtig boek om bij de lessen techniek in te zetten.
Niveau: Vanaf 9 jaar.

Titel: Tekenen voor kinderen
Auteur en illustraties: Kathryn Temple
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Deltas, Oosterhout 2006
(ISBN 9789044711387)
Inhoud:
In duidelijke taal worden in zeven hoofdstukken verschillende aspecten van leren tekenen
behandeld: het kijken, de lijnen en basisvormen, licht en schaduw, proporties, perspectief en
gezichten en lichamen tekenen.
Er worden diverse technieken besproken die ook door beginners stap voor stap geoefend kunnen
worden. Kinderen worden aangemoedigd vooral veel te oefenen, de fantasie de vrije loop te laten
en daar plezier aan te beleven.
Niveau: Vanaf 10 jaar
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