Naam:

Kinderboekenweek 2012 – Hallo wereld!
Elk jaar hebben we een kinderboekenweek. Dit is al sinds 1955 zo.
Dat zijn al heel veel jaren. Elke kinderboekenweek duurt 10 dagen.
Dit jaar valt deze week in de maand oktober. Van 3 t/m 14
oktober staat het thema ‘Hallo wereld’ centraal. Natuurlijk zijn er
heel veel leuke boeken te lezen rond dit thema!
Vaak besteden we dan ook even aandacht aan de ‘zilveren
griffel’ en de ‘gouden griffel’. In dit boekje krijg je daar later
meer informatie over.
Misschien ben je zelf wel heel veel op vakantie geweest. Dan
heb je ook stukjes van de wereld gezien. Misschien weet je zelf
ook al wel heel veel over de wereld!
Ik wens je heel veel leesplezier!

Hallo!
Ik kom uit Spanje!

Hallo!
Ik kom uit China!
Vertel eens wat
meer over jezelf.

Dit ben ik!
Naam:
Leeftijd:
Groep:
Ik ben al eens op
vakantie geweest

Dit vind ik een
mooi land:

naar:

Omdat:

Ik wil graag nog een keer op
vakantie naar:

Omdat:

Als ik naar een ander land
mocht verhuizen, dan ga ik naar:

Omdat….

Hallo!
Ik kom uit Engeland!
Ik ben nieuwsgierig waar jij
woont en hoe je huis eruit
ziet!

Mijn huis

Mijn dorp/stad

Mijn provincie

Mijn land

Hallo!
Ik kom uit Mexico!
Waar denk jij aan bij het
woord ‘Wereld’?
Maak een woordweb.
Schrijf de woorden in de
voetstappen.

Hallo!
Ik kom uit Nederland! Ik ben
in de war met de vlaggen.
Weet jij welke vlag bij welk
land hoort?
Kun je ze ook de juiste kleur
geven?

Dit zijn de landen!
Spanje, Frankrijk, Italië, Zweden, België, Duitsland, Nederland, Portugal

Overal ter wereld moet iedereen kunnen rekenen.
Kan jij het ook?
Reken de volgende sommen uit.

Reken uit op het rekenrek.
Teken op de lege rekenrekken zelf de kralen.
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Hoe laat is het?
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Overal ter wereld moet iedereen kunnen rekenen.
Kan jij het ook?
Reken de volgende sommen uit.
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Maak de rij af
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Reken uit.
4x3=
5x6=
2x2=
3x3=
8x5=

9x2=
8x2=
2 x 10 =
9x4=
5x5=

6x3=
3x6=
10 x 10 =
7x2=
7x4=

9x3=
5x4=
6 x 10 =
8x5=
9x5=

Hallo!
Ik kom uit Zweden!
Weet jij waar deze
andere plaatsen zijn?
Het is best moeilijk!
Succes!

Waar is dit?

In

In

In

In

Hallo!
Ik kom uit Duitsland!
Ik zal je wat vertellen over de
‘zilveren griffel’ en de
‘gouden griffel’.

Elk jaar, tijdens de Kinderboekenweek, wordt een zilveren- en
gouden griffel uitgereikt. Deze prijzen zijn voor de best
geschreven kinderboeken. De gouden griffel wordt alleen
uitgereikt aan oorspronkelijk Nederlands geschreven boeken. De
zilveren griffel kan dus naar een boek gaan die vertaald is. Dat
boek kan dus uit een ander land komen, maar iemand heeft het
vertaald naar het Nederlands.
Het zijn heel belangrijke prijzen voor in de jeugdliteratuur!
Het is voor dit jaar nog even afwachten wie die gouden griffel
krijgt.

Hallo!
Ik kom uit Griekenland.
Ik zal je een verhaal vertellen
over het ontstaan van Athene.

Als je aan Alexia vraagt wat er zo bijzonder is aan
haar land, geeft niet alleen zij antwoord, maar haar
hele klas. Alle kinderen roepen door elkaar:
‘De zon!’
‘De eilanden!’
‘De heldenverhalen!’
‘Athene!’
‘De Akropolis!’
Dan bemoeit ook meester Nikos zich ermee. ‘Vertel eens, wat weten jullie
eigenlijk over Athene en over de Akropolis?’
Alexia steekt haar vinger op.
‘Ja?’
‘Athene is genoemd naar de godin Athene.’
‘En weet je ook hoe Athene is geboren?’ wil de meester weten.
Alexia knikt. Ze weet er alles van, want ze houdt van de oude Griekse
verhalen. ‘Op een dag kreeg Zeus verschrikkelijke hoofdpijn. Het werd zo erg
dat hij zijn hoofd liet openmaken. Uit zijn hoofd kwam Athene tevoorschijn.
Ze had een helm op en een harnas aan. In haar hand droeg ze een speer. Zo
werd Athene de godin van de oorlog en van de vrede.’
Alexia krijgt een complimentje. ‘Goed gedaan!’ zegt meester Nikos. ‘Maar nu
wil ik het even hebben over wat er echt is gebeurd. Wie kan vertellen hoe
Akropolis is ontstaan?’
Natuurlijk steeks Alexia opnieuw haar vinger op.
Maar meester Nikos slaat haar over en wijst naar Febe.
‘De Akropolis is een berg die een tafel boven de stad uitsteekt, meester.
De mensen bouwden boven op de berg een tempel voor de godin Athene.’
‘Prima,’ klinkt het tevreden. ‘Dan is het nu tijd voor een uurtje handenarbeid.’
Hij wijst naar de grote tafel die midden in de klas staat. De tafel ligt vol
knutselspullen: papier, karton, rollen, kokers en dozen die de kinderen van thuis
hebben meegenomen. ‘Ga je gang. Jullie weten hoe de Akropolis eruitziet.’
Niemand doet iets. De kinderen wachten tot meester Nikos de taken
verdeelt. Maar dat doet hij niet. ‘Los het samen maar op,’ zegt hij met een
lach.
‘Ik ga koffie halen.’

Het wordt een chaos.
Febe zet een paar kartonnen kokers overeind.
Simon en Timon rukken ze uit haar handen. Chloë en Rasia kijken werkeloos
toe, met hun armen over elkaar.
Gelukkig komt meester Nikos de klas weer binnen.
Zwijgend geniet hij van zijn koffie.
Jaron stapelt twee dozen op elkaar. Het ziet er niet erg als een tempel uit.
‘Zo moet het niet,’ zegt Mikis.
‘Doe het dan zelf,’ zegt Jaron.
‘Lukt het niet?’ vraagt meester Nikos.
Thekla steekt haar vinger op. ‘Meester, het lukt alleen als u zegt wat we
moeten doen.’
‘O ja?’ zegt meester Nikos verbaasd. Hij neemt nog een flinke slok van zijn
koffie en vertelt:
‘Vierduizend jaar geleden had elke stad in Griekenland een koning. De koning
was de baas. Hij bepaalde of er oorlog kwam of niet. Hij bepaalde wie
straf kreeg en wie niet. Maar in de stad Athene ging het heel anders. De
bewoners van de stad wilden zelf beslissen wat er gebeurde. Perikles, een
stoere krijgsheer stond op en zei: “jullie hebben gelijk. Waarom zou het volk
niet zelf kunnen regeren? We beginnen een volksregering, een democratie.”
Zo kwam het volk aan de macht. De mensen kozen hun eigen leiders. Samen
namen ze belangrijke beslissingen. Nu hebben alle landen in heel Europa een
democratie. Elk land heeft verkiezingen. Ook koningen en presidenten moeten
doen wat het volk wil.’
Het is even stil in de klas. De kinderen kijken elkaar aan.
‘We gaan gewoon zelf aan de slag,’ stelt Alexia voor.
‘Zullen we Jaron aanstellen als bouwmeester?’
Daar is iedereen het mee eens.
‘Ik wil het wel doen,’ zegt Jaron. ‘Maar kunnen we niet afspreken dat Febe
de leiding krijgt over het schilderen?’
Het besluit is snel genomen. De taken worden verdeeld. Simon en Timon
plaatsen de zuilen. Chloë en Alexia maken er een dak op. Mikis en Radia
bouwen de Tafelberg waarop de tempel moet komen te staan.
Na een uur zegt meester Nikos. ‘Genoeg voor vandaag. Morgen mogen jullie
verder werken aan de Akropolis. Nu gaan we nog een uurtje sommen
oefenen.’
De kinderen trekken zure gezichten.
‘Vandaag zijn we toch een democratie?’ zegt Alexia.

‘We mogen toch zelf bepalen wat we doen, meester?’ zegt Timon. ‘U moet
doen wat wij willen.’
‘En wij willen liever zingen dan rekenen,’ zegt Rasia.
‘Toch?’
Het besluit is snel genomen.
Meester Nikos pakt zijn gitaar. Uit volle borst zingen de kinderen een lied
van Mikis Theodorakis, de beroemde Griekse componist. Ze zingen over
vrijheid, zon, zee en strand. En over de democratie, de belangrijkste
uitvinding van Griekenland.
(Bron: Voorbij de horizon – Schrijvers: Arend van Dam & Alex de Wolf)

Opdracht!
 In het verhaal moesten de kinderen de Akropolis bouwen van materiaal.
Weet jij hoe het eruitziet? Teken het hieronder.

Hallo!
Ik kom uit Japan!
Elk land heeft zijn eigen tradities. Elk land
heeft zo ook zijn eigen dansstijlen.
Hieronder vind je tekeningen van die
dansstijlen. Kun jij erbij schrijven uit welk
land die dansstijlen komen. Misschien dat
je het aan de kleding wel kunt zien!

Hallo!
Ik kom uit Schotland!
Ik zou graag een brief van je willen
ontvangen, waarin je beschrijft hoe het
leven in Nederland is. Hoe ziet je omgeving
eruit? Wat vind je mooi aan Nederland?
Welk ander land lijkt of vind je heel mooi?

Beste Alex,

Welk eten hoort bij welke vlag?
Trek lijntjes

Frankrijk

Japan

Duitsland

Spanje

Nederland

Italië

