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De zomer dat de liefde langzaam
verdween
Het was zomer. Buiten zinderde de warmte, maar bij Roxie
thuis was de sfeer koel. Haar papa en mama maakten
steeds meer ruzie. Met het einde van de zomer kwam er
een einde aan de liefde. Roxie raakt verstrikt in de strijd
tussen haar ouders …
Met veel gevoel vertelt Roxie in dit hartverwarmende
boek hoe zij met de scheiding van haar ouders probeert
te leven. Een (voor)leesboek voor jong en oud.
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Open in gesprek
Samen met kinderen een kinderboek over (echt)
scheiding lezen en bespreken kan kinderen helpen
om belangrijke aspecten van scheiding uit te
leggen. Een open geschreven boek als De zomer dat
de liefde langzaam verdween geeft kinderen
daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen of
dingen te bespreken, die voor hen soms best
moeilijk zijn om expliciet te maken. Ook omdat
het boek is geschreven vanuit het gezichtspunt
van het kind met een aantal rake en pijnlijke
observaties.
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Vlug vlug vlug!		
Snel! Dit verhaal start met wel duizend kilometer
per uur. Opschieten, vlug, go ... De wekker gaat af
en onze kleine held springt uit bed, stuitert het
huis uit en het gehaast begint. Hij moet op tijd
zijn om de bus te halen, vlug vlug vlug!
En dan een boot en misschien zelfs een vliegtuig …
Maar is al die haast wel goed? Is het beter om de
tijd te nemen, om te kijken naar het dromerige
lieveheersbeestje, te luisteren naar vallende
regendruppels of rustig te genieten van een
boterham met jam …
Dit grappige boekje nodigt kinderen (en
volwassenen) uit om de simpele genoegens
van het leven te waarderen, die kleine alledaagse
momenten die zo kostbaar zijn. Het is een aanmoediging om het leven te vertragen! Een kans
om ons af te vragen hoe we onze tijd, – door nood
gedwongen of omdat we het graag willen – , echt
rustig en genietend zouden kunnen besteden ...
Auteur/Illustrator: Clothilde Perrin
Vertaling: Jeroen Hoogerwerf
NUR 273
ISBN 978 94 91740 78 7
24 pagina’s, hardcover
Mei 2020
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Jasmijn en de wijsheid van de bomen
Jasmijn gaat op zoek naar hond Boef die zich verstopt
heeft in het bos.
Maar is ze groot, sterk en wijs genoeg om hem terug
te vinden?
Misschien kunnen eekhoorn Max en de wijsheid van
de bomen Jasmijn helpen.
Zoek je met hen mee?
Jasmijn en de wijsheid van de bomen biedt een prachtig
geïllustreerd verhaal over een zoektocht naar zelfvertrouwen, kracht, energie, wijsheid en naar hond Boef.
Auteur: Cok van der Lee
Illustrator: Vera de Backker
NUR 273
ISBN 978 94 91740 82 4
24 pagina’s, hard cover
Juni 2020

€ 14,95
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Wandelgids naar vrijheid
Filosofeer doeboek en teksten bij vrijheidvanamsterdam.nl

Wandelgids naar vrijheid

De Wandelgids naar vrijheid is een filosofeer doeboek dat
speciaal is samengesteld bij de filosofische wandelroutes
die op vrijheidvanamsterdam.nl te vinden zijn.
Bij ieder punt van de wandeling vind je extra filosofische
vragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn
bedoeld voor leerkrachten en docenten die met groepjes
kinderen de wandeling willen lopen en willen filosoferen
over vrijheid, voor (groot)ouders die met hun (klein)
kinderen het onderwerp vrijheid willen verkennen en
verder voor iedereen die houdt van filosoferen.
Daarnaast tref je in dit boekje op papier de teksten aan die
op vrijheidvanamsterdam.nl in audiovorm en in geschreven
tekst te vinden zijn. Ook vind je twee plattegronden met
daarop de twee delen van de route.
De teksten, vragen en opdrachten zijn geschreven voor
iedereen vanaf ongeveer tien jaar.
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Twintig denkgereedschappen
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Auteur: Nanda van Bodegraven
Redactie: Jeroen Hoogerwerf
NUR 270
ISBN 978 94 91740 77 0
96 pagina’s, paperback
April 2020
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De klassieker op het gebied van filosoferen met kinderen en
jongeren van Philip Cam, Twenty Thinking Tools, is nu
vertaald in het Nederlands! Twintig denkgereedschappen is
ontworpen om de ontwikkeling van samenwerkend onderzoek in het onderwijs te ondersteunen door middel van het
klassikale onderzoeksgesprek en het werken in kleine groepjes.
Deze geeft je een introductie in de theorie en praktijk van
samenwerkend onderzoek. Het biedt een eenvoudig te
volgen leidraad voor de vaardigheden die leerlingen zullen
verwerven terwijl ze leren problemen te onderzoeken en
ideeën te verkennen. Naast voorbeelden uit de praktijk,
bevat dit boek ook ondersteunende oefeningen en activiteiten.
Auteur: Philip Cam
Vertaling: Coen Hilbrink
104 pagina’s, hard cover
NUR 194
ISBN 978 949 1740 73 2
Mei 2020
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Over een hondje dat tegen de
broek van de burgemeester plaste
De professor is zo druk met het uitvinden van een
nieuwe machine dat hij vergeet om op tijd zijn
hondje Peer uit te laten. Net als Peer op springen
staat knoopt de professor een praatje aan met de
burgemeester. Het praatje duurt te lang en Peer
plast tegen de broek van de burgemeester …
De professor gaat op zoek naar oplossingen voor
het plasprobleem van Peer. Maar het lukt hem niet
een oplossing te vinden. Gelukkig komt het buurmeisje van de professor met een oplossing voor
het plasprobleem van Peer.
Een mooi, grappig en soms ontroerend verhaal
met als thema: ‘Je bent helemaal goed, precies
zoals je bent!’
Auteur: Michel Linthorst
Illustrator: Angela Damen
NUR 273
32 pagina’s, hardcover
ISBN 978 94 91740 83 1
Oktober 2020

€ 14,95

Dit prentenboek is tot stand
gekomen met de medewerking van meer
dan 100 donateurs via Voordekunst.nl.
Een kleine greep uit de reacties!
Dromen moeten gerealiseerd kunnen worden en
creativiteit ondersteund zeker in deze moeilijke tijden.
We zijn benieuwd, er kan nooit genoeg worden
(voor)gelezen, kunst gemaakt worden en verhalen
worden verteld.
Ik ben gek op honden en zeker
ondeugende hondjes!
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Mijn zusje en ik
Als Olivier wordt geboren kijkt zijn zus Iris verbaasd in de
wieg. Maar als snel heeft ze in haar broertje een gezellige
speelkameraad voor het leven gevonden. Logeren bij opa
en oma, naar school, op vakantie, spelen in de boomhut,
ruzie maken, dat kunnen broer en zus samen heel goed!
Tot alle gebeurtenissen een herinnering worden om te
koesteren als het leven van Iris abrupt eindigt door een
fataal ongeluk.
Auteur: Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Petra Heeze
Hardcover, staand A4, 24 pagina’s
November 2020
ISBN 978 94 91740 84 8
NUR 274

€ 14,95
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Nynke Bos en
Wendelien van de Erve
Hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 76 3

Jeroen Hoogerwerf en
Géwout Esselink
Hardcover, 32 pagina’s
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Nele Moost en Peter Kunstreich
hardcover, 24 pagina’s
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