
 

 

Op het menu 

van de nanny… 
   

 

 

 

 

 

De kinderboekenweek 7 – 18 oktober 
RaarMaarWaar….De kinderboekenweek staat  

in het teken van natuur, wetenschap en techniek. 

 

 

 

 

 

“Speeltuin” het boek van Mies van Hout is 

het prentenboek van de 

kinderboekenweek. Ze neemt je mee op 

een tocht door de wonderlijkste 

werelden. Klauter op je vingertoppen mee 

door de bomen, zoek je weg over de 

krokodillenrivier en dwaal rustig door de 

bramentuin. Kijk uit voor de afgrond! 

Geen nood, we springen gewoon van wolk 

naar wolk en roetsjen daarna van de berg. 

Durf jij vervolgens door de grot en dan 

héél stilletjes langs het monster? Dan zijn 

we er bijna…. Al zoekend, dwalend en 

puzzelend doet Mies van Hout je in dit 

Prentenboek van de Kinderboekenweek 

vergeten waar je ook al weer naartoe op 

weg was, zoveel is er te zien en te 

beleven. 

Proefje nr 1 
 Heeft één van de kinderen je wel eens 

gevraagd hoe het kan dat bomen in de grond 

blijven staan? Hoog tijd om de kinderen 

over de natuur – de planten en de wortels te 

vertellen. Dat doe je bijvoorbeeld door de 

bruine boon in een doorzichtig glas met 

vochtige watjes te leggen. Wat is het 

resultaat? 

Na een aantal dagen zal de boon al gaan 

uitlopen. Eerst komt het worteltje 

tevoorschijn, daarna de stengel. Hoe de 

boon in het glas is gestopt, maakt niet uit: 

de wortels zullen altijd naar beneden 

groeien en de stengel naar boven. 

 

Nieuwsbrief kinderboekenweek  
nanny’s 

Grote Zus 5-10-2015 Editie 2 

 

 



 

 

Tips voor met de kids Proefje nr 2 
Je kunt olie gebruiken om mee 
te koken. Soms zit er ook 
water door het eten. Wat 
gebeurt er eigenlijk als je 
water en olie bij elkaar doet? 
Doe dit proefje op een plek 
die je gemakkelijk kunt 
schoonmaken, bijvoorbeeld in 
een keuken of badkamer. 
nodig 
2 dezelfde glazen 
water 
olie 
ansichtkaart 
 

1.  vul een glas tot aan de rand met 
olie 

2.  vul het andere glas tot aan de 
rand met water 

3.  leg de ansichtkaart op het glas 
water 

4.  druk de ansichtkaart zachtjes aan 
5.  zet het glas water met de kaart 

omgekeerd op het glas olie 
 vraag 1: Wat denk je dat er 

gebeurt als je de kaart weghaalt? 
6.  houd de glazen precies boven 

elkaar 
7.  trek de kaart er voorzichtig 

tussenuit 
 vraag 2: Wat gebeurt er? 
 vraag 3: Hoe denk je dat dat 

komt? 

Proefje nr 3 

Gevallen papier 

Dingen vallen meestal naar 
beneden. Het ene ding wat sneller 
dan het andere. Wat gebeurt er als je 
papier laat vallen? En een boek? 

Nodig 
vel papier 
(oud) boek 
schaar 
15 minuten 

1.  knip een stuk papier af dat iets 
kleiner is dan het boek 

2.  houd het stuk papier in je ene 
hand 

3.  houd het boek in je andere hand 
4.  laat het vel papier en het boek 

tegelijk vallen 
 vraag 1: Wat is er gebeurd? 
 vraag 2: Wat denk je dat er 

gebeurt als je het papier op het 
boek legt en ze samen laat 
vallen? 

5.  leg het papier bovenop het boek 
6.  laat nu het boek met het papier 

erop vallen 
 vraag 3: Wat is er gebeurd? 
 vraag 4: Hoe denk je dat dit 

komt? 
 
 

 

Cadeautje van de bibliotheek  

Quest, het bekende 

populairwetenschappelijke tijdschrift, 

lanceert speciaal voor de 

Kinderboekenweek Quest JR, een 

magazine voor nieuwsgierige kinderen! 

Het tijdschrift past perfect bij het thema 

Raar, maar waar! want het staat vol 

verrassende artikelen, interessante 

weetjes en leuke wetenschappelijke 

proefjes. Je krijgt het tijdens de 

kinderboekenweek in de bibliotheek. 

Ontdekflesjes 

maken 

 

Kleine, goed afsluitbare flesjes gevuld met 

uiteenlopend ontdekkingsmateriaal. Hier 

zie je er drie: eentje met rijst (geluid, 

kleur, gewicht), eentje met rode linzen 

(geluid, gwicht en kleur), en eentje gevuld 

met pijpenragers (kleur en weinig 

gewicht). De flesjes zijn lege frisdrank en 

sapflesjes. Je kunt ze vullen met 

uiteenlopende materialen. Denk aan 

strijkkralen (kleur,geluid), half water + 

half olie + voedingskleurstof (schud en 

kijk wat er gebeurt), knikkers (gewicht en 

geluid), zand, zand + kleine voorwerpen, 

etc. etc. Belangrijk is wel dat de flesjes 

goed sluiten, en dat jij in de buurt 

blijft. 

 

 

 

Bloem kleuren 

 

Magneetbak 

 

Verf en knikker 

 

In een deksel van een kartonnen doos een 

zwart vel ( even klein stukje plakband aan 

de korte zijden tegen het verschuiven) 

kloddertjes verf op brengen en dan met 

een flinke knikker rollen.....geweldig 

effect! kan ook met alleen wit 

Een fijne kinderboekenweek, met veel 

mooie verhalen voor de kinderen en veel 

plezier met experimenteren! Wij horen 

graag terug (met foto!) hoe de kinderen 

het hebben ervaren. Stuur je wat door?! 

 Wist je dat….  


