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Vbucks, noob, skins … Spelers van 
Fortnite Battle royale weten precies 
wat het is. Deze game is op dit 
moment heel populair. Fortnite is 
bedoeld voor kinderen vanaf 12 jaar. 
Maar ook jongere kinderen spelen 
het. Kan dat kwaad?

Om Fortnite Battle royale te winnen moet je 
je tegenstanders uitschakelen. Dat klinkt 
heftiger dan het is. De game ziet er cartoon-
achtig uit. Wordt iemand uit  geschakeld of 
neergeschoten? Dan verdwijnt hij of zij 
gewoon. Je ziet geen bloed. Als speler kun 
je materialen verzamelen om bouwwerken 
te maken. Je kunt je dan verschuilen en 
andere spelers verrassen. Dat is een aardig 
tactisch element.

spEElt jouw kInd 
FortnItE?
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Meer weten 
over gamen?

Toch is de leeftijdsgrens van 12 jaar er  natuur lijk niet 
voor niets. Moet je het jongere kinderen dus 
verbieden? Dat is lastig. Iets wat niet mag wordt 
alleen maar spannender. Veel ouders laten het spel 
daarom al spelen door kinderen vanaf een jaar of 
tien. Dat kan op zich geen kwaad. Wel is het goed om 
je als ouder in het spel te verdiepen. Kijk zeker goed 
naar het systeem van de Battle passes.

De game zelf is gratis. Iedere speler krijgt (aan het 
begin van elk seizoen in Fortnite) automatisch een 
Battle pass. Met zo’n pas krijg je speciale beloningen 
als je bepaalde doelen bereikt. Bijvoorbeeld door tien 
tegenstanders uit te  scha ke len. Het is ook mogelijk 
om een Battle pass premium te kopen. De beloningen 
die je hiermee kunt verdienen zijn helemaal 
geweldig. Als je kind van zijn zakgeld zo’n pas koopt, 
zal hij er alles aan doen om er het maximale uit te 
halen. Zo worden kinderen al snel gestimuleerd (te) 
veel te spelen. En dat is niet wenselijk. Kortom, kijk 
mee met je kind of speel het samen. En vooral: ga in 
gesprek over het spel.

Onderzoek laat zien dat ‘licht’ 
gamen – zo’n uurtje per dag – 
goed is voor kinderen. Ze zitten 
lekkerder in hun vel en ze 
gedragen zich prettiger 
tegenover anderen. Ze kunnen 
verder beter omgaan met 
problemen dan kinderen die 
helemaal niet gamen. Maar bij 
(veel) langer gamen zijn de 
gevolgen vooral negatief.

Deze sites bieden handige
tips en adviezen over de zin
en onzin van gamen:
• www.uwkindengamen.nl 
• www.gameninfo.nl 
Of vraag advies in 
de Bibliotheek.

Kijk mee met je kind of speel het spel samen. 
En vooral: ga erover in gesprek.

Tip van schrijver Marcel van Driel 
(zie pagina 38): "Wees vanaf het begin duidelijk 

over hoe lang je kind mag gamen. Terugdraaien is 
veel moeilijker. Mijn zoons Daniel (13) en Charlie (9) 
mogen maximaal 1 uur per dag gamen. Zonder te 

zeuren gaan ze daarna iets anders doen, 
bijvoorbeeld met Lego bouwen

 of buiten spelen."
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In dit artikel vertelt 
Gerda Havertong, 
actrice en zangeres, 
over de kracht van 
verhalen. Ze is bij het 
grote publiek bekend 
van  Sesamstraat. 
Ze is  afgestudeerd 
pedagoge met 
als hoofdvak 
Onderwijskunde. 

dE kracht 
van vErhalEn

Kinderen houden van verhalen. 
Bedenk en vertel verhalen. Lees 
verhalen voor. Daarmee maak je 
kinderen nieuwsgierig.
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Moedig je kind ook aan om zélf verhalen te 
vertellen. Bijvoorbeeld door elke dag te 
vragen hoe het op school was. Zo leert een 
kind om zijn of haar gedachten te ordenen 
en in eigen woorden te vertellen wat er die 
dag gebeurd is.

Als ik kinderen voorlees, stel ik daarna 
altijd nog wat vragen. Waar ging het 
verhaal over? Wat vond je het spannendst? 
Samen lezen en kletsen is belangrijk voor 
de denk- en taalontwikkeling van je kind. 
Heel erg belangrijk zelfs. Het is trouwens 
onnodig om kinderen te verbeteren als ze 
iets niet helemaal goed uitspreken. 
Sommige klanken of woorden zijn gewoon 
nog te moeilijk. Dat komt later heus wel. 
Maar ga je kind niet napraten, want 
 ‘krompraten’ is niet bevorderlijk voor de 
taalontwikkeling van het kind. Het is voor 
niemand goed. 

Als je kind uit zichzelf al graag praat en 
heel veel vragen stelt, wees dan geduldig. 
Ik word echt een beetje boos als ik ouders 
tegen hun vrolijk babbelende kindje hoor 
zeggen: “Hou nou eens even je mond.” 
Praten, je gevoel onder woorden brengen, 
uitleggen wat je bedoelt: je leert het vooral 
door het veel te doen. Rem je kind niet af, 
maar stimuleer het juist!

Samen lezen en kletsen is belangrijk 
voor de denk- en taalontwikkeling 

van je kind.

Lees hier wat Gerda Havertong 
verder vertelt

Kinderen groeien op met

allerlei soorten media. 

Van voorleesboekjes en 

filmpjes tot online

muziek en spelletjes.

Hoe zorg je dat je kind veilig met
media omgaat? 
Op onderstaande sites zijn heel veel 
tips en adviezen te vinden.
Zoals de MediaDiamant: een
handige wegwijzer met tips om
kinderen mediawijs op te laten
groeien.
•  Mediadiamant:
 www.mediawijsheid.nl/
 mediadiamant/
•  Mediaopvoeding:
 www.mediaopvoeding.nl/
•  Media Smarties:
 www.mediasmarties.nl

Mediawijs
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Met games, interactieve presentaties en veel 
doe-dingen zijn musea een leuke plek om samen 
een dag door te brengen. Dat je er direct ook veel 
van leert is mooi meegenomen! 

dE magIE van musEa
Het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem neemt 
je mee op reis door de tijd. 
Van twee eeuwen geleden 
tot heel recent. Op het 
Kindererf is van alles te 
ontdekken en te doen. Er 
zijn ook dieren die 
verzorgd en geknuffeld 
mogen worden. Spelen 
kan op het mooie Zaanse 
plein. Of loop langs de 
inter actieve Canon van 
 Nederland en leer over de 
geschiedenis van ons land. 
www.openluchtmuseum.nl 

Het Nijntje Museum in 
Utrecht is de wereld in 
het klein. In tien thema-
ruimten ontdekken 
peuters en kleuters stap 
voor stap de wereld om 
hen heen. De prenten-
boeken van Dick Bruna zijn 
de inspiratie voor deze 
‘werelden’. Zo is er het huis 
van Nijntje, de dokter, de 
dierentuin, noem maar op.
www.nijntjemuseum.nlBe
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De Beeld en Geluid experience in Hilversum. Er zijn 15 
themapaviljoens. Stap in de schoenen van iemand die 
TV-programma’s maakt. Ontdek hoe invloedrijk media 
zijn. In de POPstudio treed je zelf op of zit je achter de 
knoppen. Geniet van fragmenten uit 20.000 uur film, 
televisie en radio. Voor de allerkleinsten is er Media Ukkie 
Land. www.beeldengeluid.nl
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NEMO Science Museum in 
Amsterdam brengt op een 
interactieve en laagdrem-
pelige manier wetenschap 
en technologie onder de 
aandacht. Je ziet, hoort en 
ervaart hoe het ons leven 
beïnvloedt. Van een koelkast 
tot een kleerhanger en van 
een brug tot een brood-
rooster: alles om ons heen 
wordt bedacht en gemaakt. 
Kinderen kunnen thuis aan 
de slag met proefjes en 
weetjes. 
www.nemosciencemuseum.nl 

• Kijk vooraf op de website 
van het museum dat je wilt 
bezoeken of er speciale 
activiteiten zijn.

• Er zijn veel gratis musea. Zie 
www.museumkwartier.nl/

 top-20-gratis-musea-in-
 nederland 
• Neem samen met je kind 

ook eens een kijkje op
 www.museumkids.nl. Deze 

site is ontwikkeld voor de 
museumfans t/m 12 jaar. 

Tips
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BRUTElAARS MET 
VERRoTTE zwEET SoKKEN

Voor kinderen die lol in lezen hebben of 
beter willen leren lezen. Leerzaam en 
grappig tegelijk!
Verzamel zoveel mogelijk kwartetten. 
Op elk kwartet staan 4 zinnen. Kijk goed 
welke zin je nog moet hebben en vraag 
die aan een medespeler: “Mag ik van 
jou van de Brutelaars de verrotte 
zweet sokken?” 
€ 8,99 | www.zwijsen.nl Op pagina 29

meer over De Gorgels

FF oFFlINE … TIjD VooR oUDERwETSE TAFElGESPREKKEN 

hEBBEdIngEn

Een Kletspot zorgt voor mooie 
en vrolijke momenten aan tafel 
met je familie en vrienden. De 
Kletspot bevat 200 Klets-
kaarten met komische vragen, 
leuke suggesties en actuele 
dilemma’s om over na te 
denken én te kletsen. 

Geniet van diepzinnige 
verhalen en mooie gesprekken. 
Voor jong en oud. 
€ 13,95 | www.kletspot.nl

PoëzIE

De stichting Plint heeft heel veel hebbe-
dingen met taal, zoals de DICHTER boekjes. 
Nummer 8 staat vol met gedichten die je 
meenemen naar de andere kant van de 
wereld. Vanuit je luie stoel thuis kun je 
bijvoorbeeld op safari in Kenia, zie je een 
walvis langs de kust 
van Antarctica en 
rendieren in 
Lapland. Bij deze 
uitgave is een 
speciale kaart 
gemaakt op Google 
Maps. 

DICHTER. nr. 8. 
Het Wereldnummer 
€ 5,95 | www.plint.nl

Kijk op pagina 32 

voor poëzie & kids
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gratIs gamEs En apps

Op pagina 25 meer over 
digitale prentenboeken

De kleine walvis 
Een digitaal prentenboek met spelletjes, 
gebaseerd op de gedrukte versie (in 2017 
Prentenboek van het jaar). Over Boy, zijn 
vader, hun zes katten en de kleine walvis 
die op een dag aanspoelt op het strand. 
Boy legt de kleine walvis in de badkuip 
en kletst honderduit. Samen met de 
katten beleven ze allerlei avonturen. 
Met bewegende beelden en gesproken 
tekst komt het boek tot leven. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. 
Je kunt de app downloaden via 
Google Play of in de App Store.

Kees Komma & de boekenbende
Kees Komma laat kinderen spelenderwijs 
kennismaken met de combinatie luisteren 
en lezen. De game brengt zo het aanbod 
van gesproken boeken als hulpmiddel 
onder de aandacht. 
Vooral voor kinderen met dyslexie zijn 
gesproken boeken vaak een uitkomst. 
Kees Komma is zeker leuk voor kinderen 
van 8 tot 10 jaar.
www.keeskomma.nl

Zappelin
Zappelin biedt een com plete en 
veilige app voor jonge kinderen, 
waarin alle media aan bod komen. 
Lees  ver haaltjes, speel  spelletjes, 
maak  tekeningen en zing liedjes 
mee! De app bouwt voort op wat 
alle kleine kinderen en ouders 
kennen van de tv. Voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar.

Je kunt de app 
downloaden via 
Google Play of in de App Store.
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Je kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met voorlezen. Echt: baby’s houden 
van boeken! Kinderen die als baby al 
zijn voorgelezen, zijn later beter in 
taal. Dat is onderzocht. 

Wist je dat een baby al vóór de geboorte 
naar taal luistert? In de buik van de 
moeder kan een baby zelfs al klanken uit 
elkaar houden. Kinderen worden zich 
tijdens het eerste levensjaar bewust van 
de klanken die bij hun moedertaal horen. 
Dat is een voorwaarde om later te kunnen 
gaan lezen. Voorlezen helpt baby’s om een 
taal beter te leren. 

BaBy’s 
houden van 

Boeken

12



BoekStart
Baby's vinden voorlezen 
op schoot heerlijk. Samen 
genieten van boeken 
schept een band tussen 
jou en je kind. Het zijn 
warme momenten. 
Positieve ervaringen met 
voorlezen stimuleren het 
leesplezier en het lees-
gedrag van kinderen. 
Speciaal voor baby’s is er 
daarom BoekStart. In veel 
gemeenten krijgen ouders 
met een pasgeboren baby 
een waardebon. Deze bon 
kunnen ze inleveren in de 
Bibliotheek. Ze ontvangen 
dan een koffertje met twee 
babyboekjes, een folder 
met voorleestips én een 
gratis jeugdlidmaatschap. 

De ‘echte’ wereld
Kinderen groeien op in 
een digitaal tijdperk. 
Ze kennen geen wereld 
zonder internet, laptops, 
smart phones, apps en 
games. De allerjongsten 
swipen al zelf naar hun 
favoriete apps en filmpjes. 
Tegelijkertijd hebben jonge 
kinderen nog moeite om te 
begrijpen wat ze op een 
scherm zien. Ze hebben 

hun ouders nodig om 
de digitale wereld te 
ontdekken. Het brein van 
het jonge kind ontwikkelt 
zich vooral op basis van 
ervaringen. Denk hierbij 
aan aanraken, bewegen, 
voelen en proeven. Iets wat 
je alleen in de ‘echte’ 
wereld kunt ervaren. 

Kracht van herhalen
Doe, kijk en ontdek daarom 
vooral samen met je kind. 
Voor baby's en kinderen 
voelt het veilig om vaker 
hetzelfde boekje te lezen. 

Iedere keer begrijpt en 
herkent je kind een beetje 
meer.

Altijd welkom!
In de Bibliotheek vind je 
een BoekStart- collectie 
voor de allerjongsten. 
Je kunt in de  Bibliotheek 
ook advies krijgen over 
voorlezen of leuke 
 boek titels. Verder zijn 
er  regelmatig gezellige 
(voorlees)activiteiten voor 
ouder en kind. Je bent 
altijd welkom!

 Het brein van het jonge kind ontwikkelt
zich vooral op basis van ervaringen.
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“Ik vind nieuwsgierige kinderen slimme 
kinderen. Ik was zelf als kind ook altijd vragen 
aan het stellen. Waarom? Hoe? Wat? Wanneer? 
Natuurlijk vonden mijn ouders dat wel eens 
lastig, maar weet je ... het is heel goed om samen 
nieuwsgierig te zijn."

Dat zegt Bas Haring, wetenschapper en 
schrijver van onder meer het  kinderboek 
Kaas & de evolutietheorie.

Bas Haring: 
"Het is heel goed om samen 

nieuwsgierig te zijn."

waarom ... 
zijn ijsberen wit?

14



Hij vervolgt: “Kinderen die 
opgroeien in een omgeving 
waar veel ruimte is voor 
vragen – waar veel gepraat, 
gelezen en   opgezocht 
wordt – doen het volgens 
mij beter op school. Je geeft 
je kind dus een voorsprong. 
Wat is er mooier voor 
ouders om een kind helpen 
te ontdekken waar hij of zij 
gelukkig van wordt? Nu en 
in de toekomst.”

Actief lezen
Bas: “Veel voorlezen helpt 
ook, zeker als je de 
kinderen zelf laat 
meedenken. Onderbreek 
het voorlezen af en toe 
door een vraag te stellen. 
Bijvoorbeeld over de 
hoofdpersoon. Zo raken 
kinderen meer betrokken.” 

Veel vragen is belangrijk
Waarom vindt hij het 
belangrijk dat kinderen 
vragen stellen? “Omdat het 
belangrijk is om vragen te 
stellen. We denken vaak dat 
we het antwoord wel 
weten, terwijl we het 
stiekem helemaal niet 
weten. Als je op zoek gaat 
naar antwoorden, leer je 
heel veel. Als je iets niet 
gelooft of als je je afvraagt 
of iets wel waar is, doe dan 
iets met die twijfel. Daar 
start de wetenschap mee! 
Het stellen van vragen is 
leuk en spannend.” 

Lees verder op 
pagina 16
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een leuke manier 
bevorderen? En de 
nieuwsgierigheid en 
fantasie van kinderen 
vergroten? Stel dan na 
het voorlezen van een 
verhaal (of hoofdstuk) 
een vraag. 

Bijvoorbeeld:
• Wat is je opgevallen in 

het verhaal?
• Wie vond je het 

slimste en waarom?
• Wie of wat zou jij 

willen zijn in het 
verhaal?

Zo is 
lezen nog 

leuker!
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Veel mensen denken dat wetenschap alleen iets is voor 
hele slimme mensen op de universiteit. Maar volgens Bas 
is wetenschap ook heel dicht bij huis te vinden. “Heel veel 
durven vragen is ook wetenschapper zijn,” zegt hij.

Zoeken naar antwoorden kan natuurlijk op allerlei 
manieren. In boeken, op internet, bij de Bibliotheek, via 
apps. “Of door het gewoon aan iemand te vragen,” aldus 
Bas. “Want je hoeft natuurlijk niet altijd zelf het antwoord 
te vinden, dat mag ook een ander doen.”

           BRUINE IjSBEER?
Zeg Bas, nog even over de kop boven dit artikel … 
waarom zijn ijsberen nou wit? 
“Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen: ga samen met je kind op 
zoek naar het antwoord. Dat is veel spannender. Maar vooruit 
… IJsberen zijn bij toeval wit. Of eigenlijk zijn ze niet wit, want 
hun haren zijn doorzichtig. En hun huid is zwart. IJsberen 
waren oorspronkelijk bruine beren die leefden op de toendra. 
Op zoek naar voedsel kwamen ze terecht op ijsvlakten. Daar 
kregen ze toevallig iets lichter gekleurde jongen. Deze jonge 
ijsbeertjes overleefden makkelijker omdat ze minder opvielen 
in de sneeuw. En zo komt het dat deze berensoort stapje voor 
stapje lichter en lichter geworden is. Het resultaat is de 
huidige, spierwitte ijsbeer.”

Lees hier wat Bas Haring
verder vertelt

Wie is 
Bas Haring?
“Aan de universiteit 
van Leiden ben ik 
bijzonder hoog leraar 
Publiek begrip van 
wetenschap. Ik probeer 
wetenschap en 
filosofie zo uit te 
leggen dat het 
begrijpelijk is voor 
Jan en alleman. Dat 
doe ik via boeken, 
columns, lezingen en 
TV. Op een frisse en 
toegankelijke manier.”
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Als mijn man onze 
kinderen voorleest, ga ik 
vaak stiekem luisteren. 
Het plezier dat hij eraan 
beleeft, spat ervan af. Ik 
geniet daar enorm van. 
Echt heel bijzonder.

Van huis uit heeft hij 
voorlezen niet mee -
gekregen. Hij komt uit 
een liefdevol boeren-
gezin, waar heel hard 
gewerkt moest worden. 
Tijd om voor te lezen 
ontbrak simpelweg. 

Sofie van den 
Enk is bekend van TV. Zo 

presenteert ze voor KRO-NCRV 
Keuringsdienst van Waarde. Ook is 
ze columnist in OPZIJ en Mama. 

In april 2018 kwam haar tweede 
boek uit: de Schoolfabriek. 

Ze heeft twee kinderen: 
Magnus (6) en Reina (4).

kIndErBoEkEn zIjn 
FantastIsch 

Sofie leest hier Reina en haar vriendje Aron voor.
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Zelf is hij nog steeds geen 
fanatieke lezer, maar 
voorlezen … hij vindt het 
heerlijk. Net als ik overigens. 

De wereld van de kinder-
boeken is  fantastisch. 
Juist voor volwassenen 
die niet veel lezen, bieden 
kinderboeken zo veel! Wist 
je trouwens dat je tijdens 
het voorlezen moeilijke 
woorden lang niet altijd 
hoeft uit te leggen? 
Kinderen geven er een 
eigen betekenis aan en 

leren vanzelf wat het echt 
betekent. Anders sla je het 
verhaal plat.

Ik ben ook dol op de Bieb. 
Zeker nu de kinderen wat 
groter worden, is er een 
wereld voor me open-
gegaan daar. Laatst heb 
ik voor Magnus een 
 luisterboek geleend over 
de geschiedenis van 
Nederland. Hij vond het 
helemaal top.
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avonturEn In 
dE BIBlIothEEk
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Wist je dat je in de Bibliotheek ook terecht kunt voor 
allerlei activiteiten? Zoals Fablabs, medialabs en 
Makerspaces. Leerzaam en spannend voor kinderen.
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FabLabs, medialabs en Makerspaces zijn plekken om te 
maken, samen te werken, te ontdekken, leren en delen. 
Ze dragen bij aan het ontwikkelen van vaardigheden die 
kinderen nodig hebben in de toekomst. Denk hierbij aan 
creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken 
en computational thinking. Tegelijkertijd ontwikkelen 
kinderen technisch zelfvertrouwen. Dat vertrouwen is 
nodig om goed deel te kunnen nemen aan de toekomstige 
samenleving.
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Computational thinking gaat over leren 
programmeren en analytisch denken. 

Kinderen leren met behulp van 
technologie op een creatieve manier 

problemen oplossen. 
Leuke site: www.codekinderen.nl

Doe en maak met LEGO
Heel populair zijn de doe- en maakactiviteiten met LEGO. 
Dan kan je kind bijvoorbeeld met LEGO Education werken 
aan een eigen film. Of een stripverhaal maken met LEGO 
Education StoryStarter. Er zijn ook pakketten waarmee je 
kind de (computer)taal van de toekomst leert: 
coderen en programmeren. Dit kan zelfs in combinatie 
met het bouwen van robots die allerlei 
geprogrammeerde opdrachten kunnen 
uitvoeren. 

Veel Bibliotheken bieden 
ondersteuning op het gebied 
van taalvaardigheid. Er zijn 
activiteiten voor kinderen 
zoals voorleesuurtjes maar 
ook voor volwassenen biedt 
de Bibliotheek vaak hulp als 
je beter Nederlands wil leren:

Zo oefen je in het Taalcafé
met anderen Nederlands 
spreken. 

Op een Taalpunt ben je 
welkom voor speciale 
lesboeken, beeldwoorden-
boeken en mooie verhalen 
zonder moeilijke woorden. 

In het Taalhuis kun je één op 
één hulp krijgen met lezen, 
schrijven en spreken.

Actief 
met taal
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kIndErEn vErtEllEn 
ovEr hun lIEvElIngsBoEk

Sommige kinderen 
houden van grappige 
boeken. Of van 
boeken met heel veel 
tekeningen erin. 
Weer andere kinderen 
kiezen juist een 
spannend boek. 

Welk boek zou jouw 
kind kiezen?

Ilse (9) kiest Matilda. 
“Het boek is heel erg grappig. 
Het gaat over een ondeugend 
meisje dat van lezen houdt, 
net zoals ik. Alleen vinden 
haar ouders Matilda niet lief 
en lezen onzin. Haar vader is 
zelfs een beetje gemeen. 
Matilda bedenkt hele slimme 
straffen voor haar ouders. Op 
een dag besluiten haar ouders 
om naar Spanje te verhuizen. 
Matilda mag niet mee. Dat 
vindt ze helemaal niet erg. Ze 
mag namelijk bij haar juf 
gaan wonen, juffrouw Engel. 
Voortaan mag ze zoveel lezen 
als ze wil!”
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Juli (7) kiest Weerwolfgeheimen uit de Dolfje Weerwolfje-serie. 
“Ik houd van spannende boeken. Er zijn nog veel meer boeken over Dolfje 
en die heb ik allemaal al gelezen.” In dit boek gaan Dolfje, Noura en 
Timmie op vakantie in de Ardennen. Dolfje en Noura kunnen zich daar 
met volle maan heerlijk uitleven als weerwolf. Ze ontdekken allerlei 
vreemde dingen, zoals een geheimzinnig huis, een troep jonge weer-
wolven en een verdrietsteen. En dat is nog maar het begin. Want wie is 
Moema en wat is de Organisatie?

Haar zusje Leen (5) kiest Is Sep er? 
Een prentenboekje met vrolijke afbeel-
dingen. Slang Sep is jarig; zijn vrienden 
eten taart. Sep maakt bovendien een 
boottochtje met schaap Saar. “Het was het 
eerste boekje dat ik helemaal zelf kon 
lezen,” vertelt Leen trots.
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Philien (4) kiest De prinses en de reus. 
Over prinses Sofie, die maar niet kan 
slapen. Dat komt door de vervelende reus 
die de hele nacht aan het rondstampen is. 
“Maar het is best wel een lieve reus. En 
Sofie bedenkt een heel slim plan.”

Quinty (4) kiest het Dikkie Dik 
meeleesboek. 
“Ik vind het leuk omdat er veel 
 tekeningen en grapjes in staan. En 
grappige spelletjes die ik samen met 
mama of papa kan doen. Het is ook 
fijn dat ik al kan meelezen.”
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Zijn broertje Oscar (7) kiest Bang voor vampiers. 
“Het verhaal gaat over twee broers, leuk hè! Rik leest een 
boek over vampiers. Zijn jongere broer Gijs wil het ook 
graag ‘lezen’. Maar dat mag niet van Rik. Hij vindt Gijs te 
klein voor enge verhalen. Samen met zijn vriend Kees 
verzint Gijs een plan: Rik krijgt die avond bezoek van twee 
vampiers. Of nou ja, Gijs en zijn vriend spelen dat ze 
vampier zijn. Maar Rik schrikt wel heel erg!”

Chris (9) kiest De waanzinnige 
boomhut van 13 verdiepingen. 
“Een boek vol humor en daar houd ik van. 
Er komt bijvoorbeeld een katnarie in voor. 
Dat is een kruising tussen een kat en een 
kanarie. In het boek staan heel veel 
 tekeningen, dat vind ik fijn. Het verhaal 
gaat over Andy, een schrijver, en Terry, die 
tekenaar is. Samen maken ze een boek. 
Ze beleven allerlei avonturen. Met een 
reuzenbanaan, een gigantische gorilla en 
nog veel meer. Ik moet vaak hardop lachen 
tijdens het lezen.” 
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lEzEn Is nIEt zIjn dIng 
(maar hij is een kei in bouwen)
Joris  vindt boeken helemaal niks. Omdat hij dyslexie 
heeft, kan hij ook niet zo goed lezen. Maar hij vindt het 
wel belangrijk om te oefenen: “Want je hebt het nodig 
om dingen te leren. En straks in je baan ook.” 

Weet je wat heel mooi is? Dat Joris ergens anders 
supergoed in is. Hij is een kei in knutselen en bouwen. 
Of timmeren. Een zandbak maken. Een keet bouwen. Een 
tegelvloer leggen. Joris draait zijn hand er niet voor om. 

Op school weten de meesters en juffen hem te vinden. Is er 
iets kapot? Joris fikst het. “Ik kan wel goed klussen ja, maar 
ik vind het ook gewoon heel leuk,” zegt hij bescheiden. 

Zo zie je maar weer: elk kind blinkt ergens in uit. 
Welk talent heeft jouw kind?

ja, dat Kan.
Er is een speciale site 
die lezen leuker en 
makkelijker maakt. 
Voor kinderen die niet 
van lezen houden of 
lezen lastig vinden. 
Op Yoleo.nl maken ze 
(ongemerkt) heel veel 
 leeskilometers met een 
online game. 

Voor kinderen van 
8 tot 12 jaar.

Kan je 
kind

lezen en
gamen

tegelijk?

24

http://www.Yoleo.nl


Weet je hoe je de woordenschat van je dreumes of kleuter op een leuke 
manier kunt vergroten? Duik samen in een digitaal prentenboek! Dat is 
een boek met bewegende beelden en gesproken tekst. 

dIgItalE prEntEnBoEkEn

samEn luIstErEn En kIjkEn

Je kind hoort woorden en 
ziet wat ze betekenen. 
Dat is prima voor de 
woordenschat. Als je iets 
tegelijkertijd hoort en ziet, 
onthoud je het beter. Stel: 
er komt een fee in beeld 
die iets met haar tover-
stokje doet. Je kind ziet dit 
en hoort “de fee zwaait 
met haar toverstokje.” Nu 
weet je kind precies wat 
‘zwaaien’ hier betekent. 

Maar als nou in een ander 
digitaal boekje een 
jongetje naar zijn moeder 
zwaait? Is dat dan niet 
verwarrend? Nee. Dat is 
dus ook zwaaien. De 
bewegende beelden 
maken het makkelijk om 
dit te begrijpen.

Je kind leert spelenderwijs 
veel nieuwe woorden. Dat 
is straks, bij het leren lezen, 
fijn.

Digitale prentenboeken 
helpen je kind om verhalen 
te begrijpen. Je kind leert 
dat verhaaltjes vaak op 
dezelfde manier in elkaar 

zitten. Dat is een goede 
basis voor als je kind later 
teksten gaat lezen op 
school. 

Op internet zijn veel digitale prenten-
boeken te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op: 
• www.wepboek.nl (gratis)
• www.bibliotheek.nl/kids (gratis)
• www.bereslim.nl (gratis in de Bibliotheek 
 en voor leden van de Bibliotheek)
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Aristote Ndunu (22) uit Alkmaar is de eerste 
officiële eSporter van AZ. Hij speelt in de 
 Nederlandse eDivisie en vertegenwoordigt AZ 
tijdens FIFA-toernooien. Wat is zijn geheim?

HET GEHEIM VAN 
eSPORTER ARISTOTE

Het allerbelangrijkste is 
dat ik in topconditie ben. 
Ik sport vijf keer per week 
om fit te blijven. Als ik 
lekker in mijn vel zit, ben 
ik vrolijker. Dat is belang-
rijk. Net als slapen: ik heb 
echt een goede nachtrust 
nodig. Als ik fit en vrolijk 
ben, kan ik beter omgaan 
met tegenslagen. Ben ik 
alerter en sneller.

Soms denken mensen dat 
ik de hele dag zit te gamen, 
maar dat is onzin. Na een 
uur intensief spelen, ga ik 
iets anders doen. Het is 
onmogelijk om heel lang 
achter elkaar superscherp 
te blijven. En trouwens, 
naast mijn baan bij AZ 
studeer ik: Commerciële 
Economie aan de Haagse 
Hogeschool. Daarna ga ik 
me richten op mijn eigen 
eSport-bedrijf. Supertof.

Kinderen denken dat ze 
betere gamers worden als 
ze heel lang achter elkaar 
spelen. Maar dat is niet zo. 
Je bent echt veel slimmer 
als je ook naar buiten gaat, 
sport, leert en leest. Juist 
die combinatie zorgt voor 
topprestaties.

www.edivisie.nl
www.aristotendunu.com

Wat is een eSporter? 
Dat is een gamer die van het 
spelen van videogames zijn 

werk heeft gemaakt. Het spelen 
gebeurt op toernooien. 
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voltrEFFEr:
Bosatlas ovEr voEtBal

Win een exemplaar!
We geven 5 exemplaren van de Bosatlas 
van het Nederlandse voetbal weg. Je vindt 
meer informatie op www.biebmagazine.nl.

   doe
  mee en    
    Win

Leuk: samen met je kind dingen opzoeken en 
lezen. Zeker als het aansluit bij de interesse-
wereld van je zoon(s) en/of dochter(s). Zoals 
voetbal.

We hebben in Nederland maar liefst 
1 miljoen voetballers. En er zijn nog veel 

meer voetballiefhebbers. In de Bosatlas van het 
Nederlandse voetbal vind je alle informatie over deze 
sport. Met honderden kaarten, afbeeldingen en foto’s 
komen alle amateurverenigingen in beeld, maar ook de 
 profclubs. Lees over bekende spelers (m/v), trainers en 
het Nederlands elftal. 

Veel Bibliotheken hebben deze atlas in huis. En voor € 29,95 
koop je deze voetbal Bosatlas in de winkel. Of ga naar 
www.voetbalbosatlas.nl
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ZOEK hEt wOOrD
Verbind de cijfers en letters in de juiste volgorde. Welk woord ontstaat er?

A B1

2

C D

F

E

B

A

4 5

12

Begin hier
3

PSSST … VEEL 

INFORMATIE IS OOK 

LEUK VOOR 

OUDERSBIEB 
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Jochem Myjer is komiek en kinderboeken schrijver. Hij heeft een 
dochter en een zoon: Limoni (9) en Melle (8). In De Gorgels beleven 
zij heel wat avonturen. 

dE gorgEls gaan 
dE BErgEn In

Begin november 2018 verschijnt De Gorgels en 
het geheim van de gletsjer. In dit boek 
logeren Melle, Limoni en hun ouders 
bij een oude vriend van papa, die 
bioloog is in de Alpen. Midden in 
de nacht wordt Limoni in paniek 
wakker. Waar is haar rugzak? 
En nog belangrijker, waar is haar 
Gorgel, Belia? Dat is het begin van 
een spannend verhaal waarin het 
spoor leidt naar de gletsjer die langzaam 
begint te smelten nu het warmer 
wordt. Melle en Limoni maken 
kennis met  murmeltieren, 
 roofvogels, Berggorgels en 
Kotsbalgers. Waar zouden ze 
zijn zonder hun nieuwe 
vriendin Katja, die alles 
weet over de gevaren 
in de bergen?

Win jij dit boek?
Wil jij het nieuwste boek van Jochem Myjer 
winnen? Ga naar www.biebmagazine.nl en 
laat ons weten hoe jullie eigen Gorgel heet.

   doe
  mee en    
    Win
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BoEkEn voor knappE 
kIndErEn 

Lezen is niet altijd even makkelijk. Boeken met tekeningen of foto's 
maken lezen vaak leuker. Zoals de toppers op deze pagina’s!

Toen ik
Joke van Leeuwen
Deef vertelt over alles wat 
hij ziet en meemaakt en 
doet. En ook wat hij er zelf 
bij denkt en fantaseert. 
Met kleine zwart-wit-
tekeningen.

Vanaf 7 jaar Vanaf 8 jaar 9 t/m 12 jaar 

De top tien van 
hondenbanen 
allertijden
Rob Alcraft
Vroeger moesten kinderen 
werken, en ze hadden niet 
de leukste baantjes! 
Lees over de tien ergste 
baantjes zoals 
vogel verschrikker, 
dienstmeid en 
kolensleper. 

Moet je die Mop zien! 
Isabel Versteeg
Moppen en raadsels, zoals: 
De ober zegt: “Bij ons kun je 
wild eten.” Waarop de gast 
antwoordt: “Dat is niets 
voor mij. Ik eet liever kalm.” 

(die lezen best lastig vinden)

In bijna alle Bibliotheken 
vind je een Makkelijk Lezen 
Plein. Hier staan boeken, 
luisterboeken en dvd's voor 
kinderen die lezen niet 
gemakkelijk vinden. Er is 
ook een site: www.makkelijklezenplein.nl
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9 t/m 12 jaar 

Hulphonden
Sara Green
Honden kunnen echte 
helden zijn. Ze helpen 
bijvoorbeeld mensen die 
blind zijn of in een rolstoel 
zitten. Of ze kunnen 
bommen opsporen. Dit 
boek gaat over bijzondere, 
dappere honden. Kleurrijke 
foto’s verduidelijken de 
tekst.

Over boertjes en 
 geurtjes
Anita Ganeri
Waarom heb ik soms 
kippenvel? Hebben kippen 
ook kippenvel? Waarom is 
snot soms groen? Wat zijn 
waterpokken? Dokter 
Ziekies geeft antwoord op 
al jouw vragen. 

Chef Het Samen 
met tomaat
Laura Emmelkamp
Dit boek gaat over 
tomaten. Hoe je ze kweekt 
en welke lekkere dingen je 
ermee kunt maken. Het 
mafste kookboek voor 
kinderen! Ben je nog geen 
tien jaar? Vraag dan aan 
papa of mama om je te 
helpen. 

Enter de game zone 
(als je durft) 
Monique van Hest 
Game je graag? Lees van 
alles over soorten games, 
je eigen game maken 
en hoe 3D werkt. Met 
veel kleurenfoto’s en 
tekeningen. 
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dicht je mee?
Schuilt er een dichter in jou? Doe dan 
mee aan Kinderen & Poëzie, de  landelijke 
dichtwedstrijd van het Poëziepaleis. 
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Je kunt 
tot 5 februari 2019 meedoen. Het kost 
niets! Zie www.poeziepaleis.nl. 

Poëzie
Poëzie is de verzamelnaam voor alle soorten gedichten. Een schrijver  

van poëzie (een dichter of poëet) denkt over ieder woord heel goed na.

Een gedicht mag rijmen, maar dat hoeft niet.

BIEB 
kIds

zacht
zijn vacht
in de wei

is het een kalfje
boe

En weet je wat zo fijn is? Een gedicht kan 
overal over gaan. Over vriendschap,
maar bijvoorbeeld ook over je konijn. Of je 
lievelingstrui. In een gedicht mag je gek
doen, dromen, liegen, overdrijven … 

Elfje-gedicht
Een leuke dichtvorm is het ‘elfje’. Dat is 
een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 
5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de 
tweede regel heeft 2 woorden, de derde 3 
en de vierde 4. Je sluit het gedicht af met 
een regel van 1 woord.

Hoe kun je samen een elfje maken? 
Allereerst kies je een onderwerp voor het 
gedicht. Dat kan bijvoorbeeld een ding, 
dier of mens zijn. Daarna volg je deze 
5 stappen:

Stap 1: Noem één eigenschap van je 
onderwerp, zoals de kleur, de vorm, de 
geur of de smaak.
Stap 2: Waar hoort die eigenschap bij?
Stap 3: Waar is je onderwerp? 
Stap 4: Stel een vraag: waar gaan de 
eerste drie regels over? 
Stap 5: Wat zegt je onderwerp of welk 
geluid maakt het?

En kijk: er ontstaat dan bijna als vanzelf 
een elfje.
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topdruktE In 
dE dIErEntuIn 

PimPamPet
Het vraag- en antwoordspel dat (bijna) 
iedereen kent. Met 80 vragen zorgt 
PimPamPet voor heel veel speelplezier.

Win een prijs!
Kun jij goed zoeken? Doe dan mee aan de 
prijsvraag. Weet jij het antwoord op 
de volgende vraag: Waar staat de ridder?

Ja? Ga naar www.biebmagazine.nl 
en laat het ons weten. We verloten 
2x PimPamPet en 2x Ik leer lezen onder de 
kinderen met het goede antwoord.

Kijk snel op de 

volgende pagina

Op de volgende twee pagina’s staat een 
tekening. Je ziet een dierentuin. Het is niet 
zomaar een dierentuin … het is er echt een 
enorme beestenbende. Er is van alles te zien. 

De maker van de tekening 
is Jan van Haasteren. Deze 
tekenaar is beroemd om 
zijn tekeningen met 
grappige details en veel 
drukte.

Ik leer lezen
Leer je net lezen? 
Speel dan dit spel. 
Zo leer je op een 
superleuke manier 
lezen en woordjes 
spellen. 

   doe
  mee en    
    Win

BIEB 
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wat zie jij allemaal? 
• Zie je de olifant in de boom? Waarom zou die 

daar inklimmen?
• Kijk: er is ook een ijsbeer. Of zijn er meer?
• En er komt een fanfare aanlopen. Zie jij waar?
• Wat doen de pinguïns?
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Het thema van de Kinderboekenweek 2018 
is vriendschap met als motto: ‘Kom erbij!’ 
Benieuwd naar leuke boeken om (samen) te lezen 
over vriendschap? Kies een van onze boekentips:

Gonnie en Gijsje 
…en Ollie natuurlijk! 
Olivier Dunrea
Bundel met vier verhalen 
over de ganzenvriendjes 
Gonnie, Gijsje en Ollie en 
hun kleine avonturen. 
Voorlezen vanaf 2 jaar

Kikker en Eend
Max Velthuijs
Kikker en Eend doen van 
alles samen, zoals 
wandelen, zwemmen en 
spelen. Ze beloven elkaar 
altijd vrienden te blijven. 
Voorlezen vanaf 2 jaar

Het geweldige 
grote vriendjesboek
Mary Hoffman en Ros Asquith
Wat is een vriend? Moet een 
vriend dezelfde dingen leuk 
vinden als jij? Kun je ook 
vrienden zijn met dieren of 
met je broer en zus? Hoe 
maak je eigenlijk vrienden? 
Samen lezen vanaf 5 jaar

BIEB 
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Best Book 
forever

BIEB 
kIds

wat is jouw bbf?

Alaska
Anna Woltz
Parkers hond Alaska moest 
weg, omdat haar broertje 
allergisch voor hem is. 
Op haar eerste schooldag 
ziet ze dat Alaska nu de 
hulphond is van haar 
klasgenoot Sven. Ze wil 
graag weer contact met 
Alaska, maar ze vindt Sven 
niet aardig. Vanaf 11 jaar

Het zakmes 
Sjoerd Kuyper
Mees vindt in zijn broekzak 
het nieuwe zakmes van zijn 
beste vriend Tim, die net 
verhuisd is. Mees is bang 
dat mensen denken dat hij 
het zakmes gestolen heeft. 
Er komt een geweldig plan 
in hem op. Voorlezen vanaf
5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar

De ramp van Goudgroef 
Lida Dijkstra
Tien mijnwerkers zitten 
vast in de Goudgroef. Een 
groep mannen gaat ze 
helpen. Cowboy Rik mag 
niet mee. Maar met zijn 
paardje Kik gaat hij achter 
hen aan. En dat is maar 
goed ook. Vanaf 8 jaar 
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Sommige kinderen houden niet zo van lezen. Maar wel 
van gamen. Mijn Superhelden-boeken zijn voor beide 
groepen. Weet je wat ik echt bijzonder vind? Ik krijg heel veel 
 enthousiaste mails van kinderen met dyslexie. Die vinden 
mijn boeken gaaf. “Ze lezen als films,” krijg ik vaak te horen. 
Of: “Ik heb het boek wel drie keer gelezen, zo spannend!”

zE lEzEn als FIlms

Aan het woord: 
Marcel van Driel. 

Hij is sinds 2002 schrijver 
en hij heeft bijna vijftig 

boeken geschreven. 
Zijn Superhelden-reeks is 

het meest beroemd. 
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In de boeken spelen 
kinde ren over de hele 
wereld het Superhelden- 
spel. De mysterieuze Mr. Oz 
ontvoert alle kinderen die 
het spel weten uit te 
spelen. Hij brengt ze naar 
het eiland Pala.

Ook ‘in het echt’ kan 
ieder een het spel 
– gratis – downloaden en 
meespelen. Tijdens het 
gamen kun je online 
vriendschap sluiten en 
chatten met andere 
kinderen die het spel 
spelen. Gamers vinden het 
Superhelden-spel vaak zo 
leuk, dat ze de boeken gaan 
lezen. En omgekeerd.

Ik ben Alex. Mijn Superhelden-
kracht is dat ik alle voertuigen 
kan besturen. Ik weet gewoon 
hoe dat moet, zonder dat ik 
het geleerd heb. Of het nu een 
auto, een speedboot of een 
spaceshuttle is. 

Mijn naam is Iris. Ik heb een 
fotografisch geheugen. Dat is 
een hele handige Superhelden-
kracht. Als ik een plattegrond, 
tekst of tekening bekijk, 
onthoud ik direct alle details.

Ik ben Fiber en kan onwijs 
goed hacken. En vechten! Ik 
schakel een bokskampioen net 
zo makkelijk uit als een klein 
kind. Dat komt omdat ik alle 
vecht technieken beheers. 

Win een Superheld!
We geven 3x deel 1 uit de Superhelden-
serie weg. Wil jij zo’n boek winnen? 
Laat ons weten welke Superhelden-kracht jij hebt. 
Of zou willen hebben. Kijk op www.biebmagazine.nl

   doe
  mee en    
    Win

Er zijn drie Superhelden-boeken.

Voorjaar 2019 verschijnt deel 4. 

www.superhelden.nl

Lees hier wat Marcel van Driel 

verder vertelt Vanaf 11 jaar 
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Mina wil graag

Mina wil graag Zebra worden. 
Ze gaat naar de dierentuin 
om Zebra te zoeken.

Mina bibbert van de kou.
‘Is Zebra hier dan?’
‘Zebra houdt niet van kou,’ 
zegt Pinguïn.

‘Zeg Leeuw, ik zoek Zebra.’
‘Dat komt goed uit Mina. Ik ook!
Kom je me halen als je haar 
gevonden hebt?’

‘Aap, kun je slingeren aan de 
liaan en zien waar Zebra is?’
‘Maar Mina, Zebra woont toch 
helemaal niet in de jungle.’
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Zebra worden 

‘Olifant, uw neus is zo groot, 
kunt u ruiken waar Zebra is?’ 
Olifant neemt een lange, lange snuif. 
‘Ik ruik haar!!! Ze is vlakbij.’

Ja, daar is Zebra! Zebra, mag 
ik uw strepen lenen?’
‘Natuurlijk Mina, voor 1 dag mag 
je ze lenen.’

‘Wat bent u lang Giraffe, u 
kunt vast zien waar Zebra is.’
‘Loop nog maar een klein 
stukje, dan vind je haar,’ 
zegt Giraffe.

‘Nu ben ik net Zebra. Mijn 
allergrootste droom komt uit. 
Vind je me ook zo mooi?’
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Brobot
James Foley | Vanaf 8 jaar

Het babybroertje van 
Soesja maakt rommel, 

heeft plak handjes en 
sloopt al haar uitvindingen. 

Daarom maakt Soesja een 
verbeterde versie van haar 

broertje: een robotbroer. 
Alleen is het 

programmeren 
van Brobot 

niet helemaal 
goed gegaan. 

Zo word jij de nieuwe 
blogger of vlogger

Shane Birley | Vanaf 10 jaar
Wil jij een eigen blog of 
vlog maken? In dit boek 
vind je tien superskills, 
handreikingen en tips. 

Ze helpen je om je blog of 
vlog veilig, aantrekkelijk 

en interessant te maken.

Dagboek van een 
noob 
Cube Kid | Vanaf 9 jaar
Dit boek gaat over de 
12-jarige Minus die 
ervan durft te dromen 
om een Minecraft-
krijger te worden! Hij zet 
daarom zijn allerbeste 
beentje voor op de 
Minecraftia-school.

Programmeren
Ben Hubbard | Vanaf 8 jaar
Wat is een programmeer-
taal en hoe word je 
programmeur? In dit boek 
vind je antwoord op dit 
soort vragen. Grote 
kleurenfoto’s helpen 
je om de tekst te 
begrijpen.

Hello Ruby: de grote 
reis door de computer
Linda Liukas |
Met hulp vanaf 8 jaar
Ruby valt met de witte Muis in 
de computer. Samen gaan ze 
op onderzoek uit. Wie wonen 
er in de computer? Waar is 
toch de cursor? Je vindt veel 
leuke knutsel projecten en 
spelletjes in het boek. 

ovEr computErs 
En roBots
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wEEt jIj wAt OmDrAAI-wOOrDEn ZIjn?
Sommige woorden zijn extra bijzonder. Als je ze van 
achteren naar voren leest staat er precies hetzelfde. 

Zoals:          lepel                    pop
Probeer maar eens. 

Ken jij meer van zulke woorden?

SUDOKU
Vul de cijfers 1 t/m 9 verder in. Ieder cijfer mag slechts één keer 
voorkomen op iedere rij (zowel van links naar rechts als van boven 
naar beneden). Je vindt de oplossing op www.biebmagazine.nl
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   doe
  mee en    
    Win

Superprijs: de Bosatlas van 
het Nederlandse voetbal. 
Op pagina 27 lees je meer.

Kijk op pagina 29 
hoe je het nieuwste 
boek van Jochem Myjer 
kunt winnen. 

Win een PimPamPet-spel 
of het lettersysteem 
Ik leer lezen. Pagina 33.

Maak kans op deel 1 uit 
de Superhelden-reeks. 
Zie pagina 39.


