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Themabrief  3 ‘Kinderboekenweek’ 

 

 

De komende periode staat in het teken van de 

kinderboekenweek.  Het thema van de 

kinderboekenweek is dit jaar  

‘De Grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in 
kinderboeken’.  
Binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal 

staan en worden er diverse taal en rekenspelletjes 

aangeboden. 

 

Zowel tijdens de kringactiviteiten als de werklessen en het spelen in de hoeken zal dit 

thema een rol spelen. De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen 

mee naar school nemen die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan: 

Prentenboeken 

Tekenspullen 

Schilderij enz. 

 

Gedurende dit thema zal er een letter centraal staan. We hebben de kinderen de letter  ‘k’ 

van Kinderboekenweek aangeboden. De kinderen mogen spullen met deze letter 

meenemen naar school. 

 

 

Liedjes en versjes 

Zeg ken je Elmer, vrolijke Elmer 

Elmer de lapjesolifant  

El-mer, o-li-fant, waar ga je naar toe?  

Naar mijn vrien-den in het gro-te oer-woud, heel erg ver 

weg… 

El-mer o-li-fant, wie mag er met je mee?  

El-mer, o-li-fant, waar ga je naar toe? 

Naar mijn vrien-den in het gro-te oer-woud, heel erg ver 

weg.. 

Wat ziet is fleurig  

El-mer, o-li-fant, waar ga je naar toe? 

Naar mijn vrien-den in het gro-te oer-woud, heel erg ver weg… 

El-mer o-li-fant, wie mag er met je mee?  

El-mer, o-li-fant, waar ga je naar toe? 

Naar mijn vrien-den in het gro-te oer-woud, heel erg ver weg.. 

Vrolijk en kleurig 

Elmer de mooiste van het land 
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HIj is rood wit blauw oranje 

in het rond 

Pimpelpaars en roze 

Kakelbond 

Om te gillen van zijn billen 

tot zijn slurf 

Wil hij jou de lucht in tillen als je durft 

 

Zeg ken je Elmer, vrolijke Elmer 

Elmer de lapjesolifant 

Wat ziet is fleurig 

Vrolijk en kleurig 

Elmer de mooiste van het land 

 

Boekentips 

 

 Klieder klodder klaar---Vivian den Hollander 

 Linde in de tuinen van Monet---Christina Bjork 

 Mijn grote schilderboek ---C. Thrän 

 Meneer Kandinsky was een schilder---Daan Remmerts De Vries 

 

Digitale boekentip 

 

‘De Stip’ 

Floor denkt dat ze niet kan tekenen. De juf leert haar te beginnen met een stip. Dat wordt 

een tekenfeest met een echte tentoonstelling! 

http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/uploads/specials/kbw2010/De%20Stip.html 
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