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Kinderkunstweek

Van 16 tot en met 26 maart is het de Kinderkunstweek. Het
thema van dit jaar is: Vertakt en geworteld, bomen in de kunst.

De ZB organiseert een aantal creatieve activiteiten, doe je
mee?

Kinderkunstcollege
Volg op zaterdag 26 maart van 14.00-14.45 uur en van 15.00-
15.45 uur het kinderkunstcollege met schrijfster Bibi Dumon
Tak. Luister naar de verhalen van de Eik, stel vragen aan en
filosofeer met Bibi. Lees meer op onze website en meld je aan. 

Bibi Dumon Tak is bekend van haar boeken over dieren. Vorig
jaar schreef ze het boek ‘De eik was hier’ over een échte boom,
die niet hoefde te wijken voor de aanleg van een snelweg.
Totdat…. er plannen kwamen om de snelweg te verbreden. Wat
moet er nu met de eik gebeuren? 

Tip: koop voor 10 euro het boek 'De eik was hier' en ga aan de
slag met de bijbehorende lesideeën. 

Vertel je verhaal aan de ZB Boom!
Het boek ‘De eik was hier’ van Bibi Dumon Tak is de inspiratie
voor de ZB Boom. We nodigen kinderen uit om hun verhaal te
vertellen aan de boom. 

Wil jij iets vertellen aan onze ZB Boom? Kom naar de ZB in
Vlissingen of Middelburg en schrijf wat jij wilt vertellen op en
hang het in de boom. De twee mooiste inzendingen ontvangen
het boek 'De eik was hier' van Bibi Dumon Tak. 

Deze activiteit loopt van 16 tot en met 26 maart. 

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/kinderkunstweek-2022.html
https://dezb.op-shop.nl/141/kinderkunstcollege-met-schrijfster-bibi-dumon-tak
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/kinderkunstweek-2022.html
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2021/04/2020-03-Lesbrief-De-Eik_3DEF.pdf
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/kinderkunstweek-2022.html


Tekenworkshop Kinderkunstweek ‘Bomen in de Kunst’ met Ferdy Remijn 
 Voor kleine kunstenaars van 8-12 jaar

Een tekenworkshop met illustrator Ferdy Remijn die jou gaat
helpen een eigen tekening op een boomstamplankje te maken.

Ferdy leert je verschillende tekentechnieken: hoe laat je
bijvoorbeeld een getekend dier ‘aaibaar’ lijken? 
Aan het eind van de workshop heb je je eigen unieke
boomstamkunstwerkje dat je thuis kunt ophangen.

Lees meer op onze website. 

Voorlezen in de ZB 

KinderKunstRoute Vlissingen
Ook dit jaar is in april de binnenstad van Vlissingen één grote
galerie! In verschillende etalages worden de kunstwerken
geëxposeerd van kinderen die in de Kinderkunstweek bij Agnes
den Hartogh in Filiaal Vlissingen iets bijzonders hebben gemaakt.

Kleine kunstenaars kunnen zich opgeven om in Agnes haar
atelier met experimentele druktechnieken aan de slag te gaan.
Meer informatie. 

Hoe ging dat vorig jaar? Bekijk hier het filmpje.

KidsCollege DNA
Hoe komt het dat je rode haren hebt? Waarom wordt de ene
persoon een profvoetballer, en de andere niet? Dat heeft allemaal
te maken met DNA! Professor Edward Nieuwenhuis leert je tijdens
het KidsCollege hoe DNA nu precies werkt. 

Wanneer:  woensdag 9 maart van 15.00 – 16.00 uur 
Waar: Auditorium in de ZB in Middelburg
Aanmelden: stuur een e-mail met je voor- en achternaam, je
groep en je school naar junior@ucr.nl

KidsColleges 2022: 13 april, 11 mei, 14 september, 12 oktober en
9 november

Vanaf woensdag 30 maart kunnen baby’s, peuters, kleuters
en hun (groot)ouders weer genieten van mooie verhalen in de
ZB in Vlissingen. Van 10.15 tot 10.45 uur is er Peutertje Luister
en van 15.30 uur tot 16.00 uur de Verhalenkoffer.

Meld je aan voor Peutertje Luister en voor de Verhalenkoffer. 

https://dezb.op-shop.nl/142/tekenworkshop-kinderkunstweek-bomen-in-de-kunst-met-ferdy-remijn
https://kinderkunstweek.nl/activiteit/de-kat-uit-de-boom-kijken-workshop-experimentele-druktechnieken/
https://dezb.op-shop.nl/996/ucr-kidscolleges-2022/09-03-2022
https://dezb.op-shop.nl/?categories[]=1&search=
https://dezb.op-shop.nl/142/tekenworkshop-kinderkunstweek-bomen-in-de-kunst-met-ferdy-remijn
https://www.filiaalvlissingen.nl/
https://kinderkunstweek.nl/activiteit/de-kat-uit-de-boom-kijken-workshop-experimentele-druktechnieken/
https://www.youtube.com/watch?v=mKpbsGMrXrs
mailto:junior@ucr.nl
https://dezb.op-shop.nl/1037/peutertje-luister/30-03-2022
https://dezb.op-shop.nl/77/verhalenkoffer/30-03-2022


Droomvogel workshop
Op  woensdag 20 april van 19.30 uur tot 22.00 uur geeft Marlies
Greve de workshop Droomvogel, Taal en fantasiespel stimuleren
via bewegingsversjes

Marlies is speltherapeut en ontwikkelaar van het spelstimulerings-
programma De Droomvogel. Tijdens deze workshop maak je
kennis met een eenvoudige en praktijkgerichte vorm van
spelbegeleiding die direct toepasbaar is in bestaande VVE-
methodieken.

Lees meer en meld je aan.

Hadassa Platteeuw (CBS de Oleanderhof)
Pascal Kors (Fransiscusschool) 
Guus Janse (GBS Regenboogschool)

Wat een feest was de Walcherse ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. 24 Leerlingen deden hun uiterste best om
prachtig voor te lezen. Drie finalisten gaan door naar de
Provinciale finale op woensdag 13 april:

Winnaars Walcherse voorleesronde 

NTR Klokhuis Meet Up
Zes keer per jaar organiseren jeugdprogramma Het Klokhuis
(NTR) en ZB een Klokhuis Meet Up. Samen met een
Klokhuispresentator gaan gasten live in gesprek over actuele
onderwerpen. De volgende Meet Up is op dinsdag 5 april. Houd
onze website en social media in de gaten voor meer informatie.

Meedoen met de Klokhuis Meet Up? Dat kan. Schrijf je in via
klokhuis@dezb.nl en kijk live mee met je klas.

Binnenkort: het Hoedenavontuur
Werk je in de klas toevallig net met thema’s als ‘verkleden’,
‘vriendschap’ of ‘samen delen’? Of wil je voor jouw kinderen graag
aandacht in de competenties creëren, reflecteren en onderzoeken
vanuit mooie literaire prentenboeken?
Denk dan zeker aan dit leuke project; Het Hoedenavontuur!

Houd de website van Kunst Educatie Walcheren in gaten voor
meer informatie. 

https://dezb.op-shop.nl/134/kinderopvang-boekstart-kleuter-peuter
https://dezb.op-shop.nl/134/kinderopvang-boekstart-kleuter-peuter
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleeswedstrijd.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/meet-ups.html
mailto:klokhuis@dezb.nl
https://kewalcheren.nl/
https://kewalcheren.nl/


Onderwijsbus de ColumBus
Elke maandag, behalve in de schoolvakanties, staat van 15.15 uur
tot 16.15 uur de ColumBus bij een Vlissingse school. Kom een
boek lenen, informatie zoeken, een spelletje spelen of luisteren
naar een verhaal!

Bekijk hier het rooster. Tip: deel dit rooster in de nieuwsbrief van
je school.

Leestips voor leerkrachten

Lezen was nog nooit zo leuk! / Li Lefébure. – Hasselt, Clavis
1e dr. 2021. 96 p. ISBN 9789044844481

Lees, verwonder en schrijf! / Li Lefébure . – Hasselt, Clavis,
1e dr. oktober 2020, 143p. ISBN 9789044838862

Lees en download hier de leesmonitor. 

Lezen was nog nooit zo leuk!
Een boek met heel veel boekpromotie, tips voor het creëren van
een fijne leesomgeving, leestips, suggesties om zelf een boek te
maken... Waar wacht je nog op? Besmet kinderen met leesplezier! 

Lees, verwonder en schrijf!
Op zoek naar inspirerende schrijfopdrachten? Of naar meer
creatief zelfvertrouwen voor je leerlingen? Wil je spelen met taal
en hun woordenschat ongemerkt vergroten? Kortom meer plezier
brengen in lezen én schrijven? Dan is dit het boek dat je zoekt!
Door Schoolschrijver en gastdocent creatief schrijven Li Lefébure. 

Leesmonitor (on)gelijke kansen
De coronacrisis heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs in
een stroomversnelling gebracht. Welke oorzaken en mogelijke
oplossingen zijn er voor het ontstaan en bestaan van ongelijke
kansen?
De laatste (dec 2021) editie van Leesmonitor Magazine gaat
dieper in op de trends en oorzaken omtrent de groeiende
kansenongelijkheid. 

Onderwijs Productencatalogus
Er zijn weer nieuwe producten aan de Onderwijs
Productencatalogus toegevoegd. Zo hebben wij voor het Thema
leescollectie 'Meertaligheid: Arabische, Turkse en/of Poolse
prentenboeken' en de Boekenkring workshop 'Aan de slag met
leesbevordering'. Bekijk hier ons aanbod. 

https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/12/LEESMONITOR-2021.pdf
https://onderwijs.dezb.nl/index.php?id=1226&pi=1364&product_id=6496702&startindex=0
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/12/LEESMONITOR-2021.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/12/LEESMONITOR-2021.pdf
https://onderwijs.dezb.nl/index.php?id=1226&pi=1364&product_id=6496702&startindex=0


Leestips voor de jeugd van Gerda (Boekhandel t’ Spui) 

De bijzondere beer – Tjibbe Veldkamp (Peuterboek)
Hoe een bijzondere beer een thuis vindt. Toen de beer gemaakt
werd zat hij scheef op de loopband en mist daardoor zijn armen.
Zo werd hij een bijzondere beer. ‘Jij bent niet goed,’ zei een man
van de fabriek. ‘Jou wil niemand hebben.’ Hij gooide de beer weg.
Waarom zou hij niet goed zijn, denkt de beer. Hij is toch gewoon
een knuffel? Dus gaat hij zelf op pad om iemand te zoeken die
hem als knuffel nodig heeft. De bijzondere beer is het verhaal over
anders zijn, en toch heel gewoon. Over vriendschap, liefde en
erbij horen. Je gunt iedereen een bijzondere beer, en het boek 'De
bijzondere beer'.

Sneeuwwit – Daan Remmerts de Vries (vanaf 7 jaar)
Een hervertelling van het sprookje over Sneeuwwitje is dit boek en
zeker niet voor jongere kinderen, gezien het taalgebruik, de
spannende scenes en de verborgen humor die er in zit. Dit maakt
het ook een heerlijk boek voor degene die het voorleest! Het is
ook nog eens prachtig uitgevoerd met tekeningen van Mark
Janssen.

De Vogeltjesklok – Harm de Jonge (vanaf 9 jaar)
'De Vogeltjesklok' gaat over Josse, een jongen die vertelt over zijn
opa, vogelprofessor en uitvinder. Zijn werkschuur ligt vol met oude
rommel waar hij weer wat van weet te maken en Josse is zijn
assistent. Op een dag wordt opa getroffen door een beroerte. De
dokter weet het mooi te verwoorden: in een mensenhoofd zitten
hersendoosjes waar je alles in bewaart wat je weet, bij opa waren
die van de plank gevallen en leeg gekieperd. Josse wil er alles
aan doen om zijn opa’s geheugen te “repareren” en gaat
herinneringen verzamelen. Een aangrijpend en ontroerend boek!

Bij de Boekhandel 't Spui en De Drukkery vind je nog meer
boeken.

De volgende nieuwsbrief verschijnt juni 2022

https://libris.nl/boekhandel-spui?msclkid=eac0b63bd7051db27b0ed42776d7c3c6&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nochii%20%7C%20Libris%20-%20Naam%20Boekhandel&utm_term=boekhandel%20spui&utm_content=Vlissingen%20EXACT
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=tjibbe-veldkamp/de-bijzondere-beer--9789047710769
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=daan-remmerts-de-vries/sneeuwwit--9789021435848
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=harm-de-jonge/de-vogeltjesklok--9789089673657
https://libris.nl/boekhandel-spui
https://drukkerijmiddelburg.nl/

