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Speluitleg Codewoord 

 

De 61e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 7 t/m 18 oktober 2015. Het thema is 

Natuur, wetenschap en techniek in kinderboeken onder het motto: ‘Raar, maar waar!’  

Omdat de Kinderboekenweek bij uitstek hét moment is om kinderen te stimuleren meer te lezen en 

ook niet zo fanatieke lezers te prikkelen is er ‘Codewoord’.  

 

Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen in de Bibliotheek, in de klas of thuis aan de slag met 

‘Codewoord’, een digitaal spel dat op de website van de bibliotheek staat. 

‘Codewoord’ staat in het teken van ‘natuur, wetenschap en techniek’. De kennis van de leerlingen 

op dit thema wordt op de proef gesteld. 

Tijdens het spel krijgen de leerlingen boekentips mee, die gekoppeld zijn aan de vragen. 

Een leuke manier om boeken te leren kennen. 

Leerlingen verdienen letters door vragen juist te beantwoorden. Het spel eindigt met het puzzelen 

van de letters, zodat het Codewoord ontstaat. Onder alle goede inzendingen wordt een prijs 

verloot. 

Winnaar(s) worden bekend gemaakt door de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Lesbrief Codewoord 2015 4 

Kinderboekenweek in de klas 

Hieronder worden enkele activiteiten omschreven om de Kinderboekenweek aandacht te geven in 

het onderwijs.  

 

Ideeën voor de opening van de Kinderboekenweek 

Wanneer de kinderen ’s morgens het schoolplein op komen, wordt er druk onderzoek gedaan. Elke 

leerkracht onderzoekt iets. Zo is er een bioloog, een laborant, een vulkanoloog, een archeoloog, 

een detective, een inspecteur, een journalist enzovoorts. De leerkrachten verkleden zich als de 

onderzoeker die zij uitbeelden en gebruiken attributen die verduidelijken wat ze aan het doen zijn 

(pen en papier, microscoop, vergrootglas, kwast).  

Alle kinderen en leerkrachten komen hierna op een centrale plaats bij elkaar. De onderzoekers 

vertellen de kinderen dat zij onderzoek doen omdat ze meer over iets te weten willen komen. Elke 

leerkracht vertelt waar hij onderzoek naar doet.  

Bron: http://www.jufanke.nl/kinderboekenweek.html (voor meer suggesties zie de site). 

 

Ook zijn er leuke tips voor openingen te vinden op de site van juf Janneke, zie: 

http://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-kinderboekenweek/#Thema  

Bovenstaande site zit ook boordevol lessuggesties, activiteiten voor de hele school en leuke 

afsluiters.  

 

 

Codewoord in de klas 

Codewoord is een digitaal spel. Het spel kunt u vinden op de webpagina van uw lokale bibliotheek.  

Het spel bevat verschillende quizvragen over het thema van de Kinderboekenweek. U kunt 

Codewoord klassikaal inzetten door middel van een digibord.  

Codewoord is heel geschikt om als introductie van de Kinderboekenweek in te zetten of tijdens een 

circuit, waarbij Codewoord een onderdeel is.  

U kunt Codewoord ook op de computers van de leerlingen zetten, zodat zij alleen of in tweetallen 

de vragen beantwoorden.  

De vragen hebben op allerlei manieren met het thema te maken. Codewoord kunt u meerdere 

malen afspelen. Elke keer komen er random andere vragen naar voren, zodat Codewoord elke keer 

blijft verrassen. 

Na het invullen van de antwoorden volgt een toelichting. In die toelichting geven we een boekentip 

mee. Deze boeken zijn opgenomen in deze lesbrief. 

 

Wedstrijd 

Vullen de leerlingen de gegevens in aan het eind van Codewoord, dan maken zij kans op een 

prijsje die zij kunnen ophalen bij de bibliotheek!  

Kinderen hebben de mogelijkheid om in de bibliotheek of thuis via de website van de bibliotheek 

gebruik te maken van Codewoord.  

 

 

 

http://www.jufanke.nl/kinderboekenweek.html
http://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-kinderboekenweek/#Thema
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Digibordlessen  

Rian Visser maakt elk jaar digibordlessen bij het thema van de Kinderboekenweek. Bekijk de gratis 

digibordlessen met lessuggesties bij maar liefst 22 kinderboeken. De lessen zijn een samenwerking 

van Uitgeverij Zwijsen, Cubiss, kinderboekschrijfster Rian Visser en de Brabantse 

Netwerkbibliotheek. Voor € 12,95 is bij de lessen een pakket van drie gedrukte handleidingen voor 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw en drie posters te bestellen.  

De gratis digibordlessen staan op http://www.zoleukislezen.nl/Iedereen-aan-het-vrij-lezen/Meer-

lezen-in-de-klas/Kinderboekenweek-2015/Digibordlessen-Kinderboekenweek-2015.htm  

Klik op een les om deze fullscreen te zien. U kunt de les dan meteen gebruiken op het digibord.  

  

 

 

Muziek  

Voor de vierde keer op rij is er weer een speciaal lied voor de Kinderboekenweek in samenwerking 

met Kinderen voor Kinderen. Het lied ‘Raar, maar waar!’’ is geschreven door Jan Paul Schutten en 

muziekproducer Tjeerd Oosterhuis.  

Tijdens de Kinderboekenweek dansen en zingen alle scholen in Nederland mee met het lied Feest!  

Vanaf september 2015 kunt u het liedje en de dansinstructie bekijken op 

www.kinderenvoorkinderen.nl. 

 

 

 

 

Speciale websites: 

 www.kinderboekenweek.nl; de site van deze campagne. Onder ‘activiteiten’ vind u de activiteiten 

bij u in de buurt. 

 http://kinderboekenweek.yurls.net; met lesideeën, filmpjes, kleurplaten, webpaden en met 

informatie rond het thema van de Kinderboekenweek. 

 http://kinderboeken.startpagina.nl/; Een overzicht van veel kinderboekenschrijvers  

 www.kinderpleinen.nl 

 www.leesplein.nl; De meest volledige website over kinder- en jeugdboeken voor kinderen en 

jongeren van 0 tot 18 jaar, hun ouders en professionals.  

 

http://www.zoleukislezen.nl/Iedereen-aan-het-vrij-lezen/Meer-lezen-in-de-klas/Kinderboekenweek-2015/Digibordlessen-Kinderboekenweek-2015.htm
http://www.zoleukislezen.nl/Iedereen-aan-het-vrij-lezen/Meer-lezen-in-de-klas/Kinderboekenweek-2015/Digibordlessen-Kinderboekenweek-2015.htm
http://www.kinderenvoorkinderen.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
http://kinderboekenweek.yurls.net/nl/page.
http://kinderboeken.startpagina.nl/
http://www.kinderpleinen.nl/
http://www.leesplein.nl/
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Boekenlijst Codewoord 

 

In Codewoord wordt naar deze boeken verwezen: 

Auteur Titel 

Aboff, Marcie De grootste machines ter wereld 

Ardagh, Philip Het weetjes stripboek voor jonge lezers 

Boilève, Marianne De seizoenen 

Bon, Annemarie Weblog van een antiheld 

Bon, Annemarie Weblog van een bijna-brugger 

Bon, Annemarie Weblog van een bruggertje 

Brandenburg, Birgit Hundertwasser voor kinderen 

Cruschiform In volle vaart 

Dam, Arend van Een hele kunst…: Nederlandse kunstenaars en hun werk in 

vijftig voorleesverhalen 

De la Bodoyere, Camilla Van rups tot vlinder 

Gifford, Clive 100 walgelijke weetjes 

Gifford, Clive 100 knotsgekke weetjes 

Guillan, Charlotte Wat doen een piloot en een medisch specialist? 

Hartley, Karen Lieveheersbeestjes 

Hoe Hoe weet de toast dat hij klaar is? Antwoorden op vragen over 

allerdaagse dingen 

Hunter, Erin Warrior Cats 

Lauvrijs, Bart Oei, ik heb een zwarte kat gezien 

Moore, Gareth Optische illusies 

Nesbo, Jo Dr Proktor 

Prinja, Raman Ruimteschepen en de reis door het heelal 

Prins, Ruben Het geheim van de survivaltocht 

Richards, Jon Sport 

Schmidt, Annie MG Minoes 

Slavin, Bill Zo wordt dat gemaakt 

Spier, Peter Mensen, mensen wát een mensen 

Stark, Katherine Zo zorg je voor katten en kittens 

Tagliaferro, Linda Wie wandelt in de ruimte? Werken in de ruimte? 

Vandermeeren, Hilde Het geheim van Barry Boudini 

Velde, Rene van der Stijn uitvinder 
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Leestips 

Wist u dat…? 

- Kinderen die meer lezen, betere resultaten op school behalen. En kinderen die regelmatig 

worden voorgelezen over het algemeen beter presteren op school. 

- Ieder kinderboek dat in de afgelopen 20 jaar in Nederland is verschenen, te lenen is bij de 

bibliotheek. 

- Kinderen de meeste nieuwe woorden buiten het klaslokaal leren. 

- Een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800 nieuwe woorden per jaar leert. 

- De bibliotheek boeken heeft over allerlei onderwerpen: van astronaut tot zeeleeuw. 

- Een gemiddelde 12-jarige 17.000 woorden kent. Een volwassene kent er tussen de 50.000 

en 70.000. 

- De bibliotheek voor kinderen een belangrijke ontdekkingsplaats van boeken is. 

 

Nog meer tips leest u op  www.goudenleestips.nl van het Gelderse Bibliotheek Netwerk en 

uitgegeven door Rijnbrink Arnhem. 

 

 

http://www.goudenleestips.nl/
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Kerntitels CPNB 

Groep 1 & 2 

De astronaut 

Liesbet Slegers 

Een kleine stap voor een kleuter, maar een grote stap voor de mensheid. Volg een astronaut op 

zijn reis naar de ruimte! Een informatief boek in de succesvolle beroepenserie, vol 

astronautenweetjes en ruimtefeitjes op kleuterformaat. 

Clavis, € 14,95 

ISBN 978 90 4481658 7 

 

Karel Klus bouwt een huis 

George Johansson en Jens Ahlbom 

Na een lange, spannende en avontuurlijke reis, landen Karel Klus en zijn hond Borris met hun 

vliegtuig op het weiland achter hun huis. Maar het huis van Karel staat er niet meer. Door een 

storm is er een dikke boom op het huis gevallen. Zo krijgt Karel de kans om een nieuw huis te 

bouwen zoals hij het altijd al graag wilde hebben. 

Christofoor, € 13,95 

ISBN 978 90 6038 629 3 

 

Een gat in mijn emmer 

Ingrid en Dieter Schubert 

Beer maakt zich zorgen om zijn bloemetjes. Ze drogen uit en moeten snel water krijgen, maar 

hoe? Er staat wel een ouder emmer in zijn hol maar die is lek. Zou Egel raad weten? 

Lemniscaat, € 13,95 

ISBN 978 90 5637 107 4 

 

Het grote treinenboek 

Mattias de Leeuw 

Het grote treinenboek brengt je overal waar treingeschiedenis werd geschreven! Het is een 

onvergetelijke tocht door tijd en ruimte. Kom alles te weten over treinen door de jaren heen: van 

de eerste stoomtrein tot de TGV, van een goederentrein tot een slaaptrein. 

Lannoo, € 19,99 

ISBN 978 94 01420624 
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Franky 

Leo Timmers 

Sam houdt van robots. Hij weet zeker dat ze op een verre planeet wonen. Daar moet iedereen om 

lachen. Is er dan niemand die hem begrijpt? Toch wel, Franky! 

Querido, € 14,99 

ISBN 978 90 4511 689 1 

 

Groep 3 & 4 

Levensgroot insecten 

Kun Sakana en Yoli Matsuzawa 

Ze kriebelen en fladderen en zijn super interessant! In dit enorme boek uit de serie vind je de 

leukste weetjes over insecten en vele schitterende foto’s waarop je de gekke beesten op ware 

grootte in de ogen kunt kijken. 

Clavis, € 21,95 

ISBN 978 90 4481 999 1 

 

Kobe maakt een museum 

Astrid Kanstad Johnsen 

In alles is iets moois te zien. Dat vindt Kobe ook, dus aan het eind van elke zoektochtdag is zijn 

verzameling spullen wéér gegroeid. Wat kan hij daar nu mee doen? Juist: sorteren, een museum 

beginnen en daarna recyclen! 

De Vier Windstreken, € 14,95 

ISBN 978 90 5116 984 3 

 

In volle vaart 

Cruschiform 

Wat is snelheid eigenlijk? Nou, dat is de relatie tussen afstand en tijd. Gemeten in het aantal 

kilometers dat iets of iemand kan afleggen in een uur. In dit boek lees je interessante feiten over 

verschillende dieren, vervoersmiddelen en objecten, die allemaal op hun eigen manier iets 

bijzonders met snelheid van doen hebben. 

Rubinstein, € 16,95 

ISBN 978 90 761 702 2 

 

Keepvogel, de uitvinding 

Wouter van Reek 

Een fantastisch avontuur! Keepvogel gaat een geweldige uitvinding doen. En Tungsten ook. Dat 

hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je moet gewoon iets bedenken waar nog nooit eerder 

iemand aan heeft gedacht. 

Leopold, € 14,99 

ISBN 978 90 2586 806 2 
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Springende pinguïns en lachende hyena’s 

Jesse Goossens en Marije Tolman 

Een giraf kan zijn eigen oren schoonlikken, een pinguïn springt wel 1,80 meter hoog en een 

flamingo kan zijn eten alleen doorslikken als hij zijn kop ondersteboven houdt. In dit boek vind je 

de gekste weetjes over vijftig dieren, met grote, kleurige illustraties. En ze zijn allemaal waar! 

Lemniscaat, € 19,95 

ISBN 978 90 4770 528 4 

 

Groep 5 & 6 

Hoeveel papier gaat er in een boom? 

Bas van Lier en Irene Goede 

Om de natuur te beschermen, moeten we duurzaam leven. Maar wat betekent ‘duurzaam’ 

eigenlijk? Waarom stijgt de temperatuur en wanneer is de benzine op? Met dit boek leer je 

antwoorden op 50 duurzame vragen, en krijg je tips over hoe je zelf kunt meehelpen aan een 

duurzame wereld. 

Gottmer, € 9,95 

ISBN 978 90 2575 245 3 

Deze boeken zijn ook beschikbaar in gesproken vorm en in braille. Kijk hiervoor op 

www.superboek.nl. 

 

Het waanzinnige boek over het menselijk lichaam 

Andy Griffiths en Terry Denton 

Een nieuw boek van de auteurs van de reeks over de waanzinnige boomhut. Dit boek bestaat voor 

100% uit humor. Deze geïllustreerde waanzinnige gids leert je alles over de gekste, harigste, 

stoerste, meest explosieve en de smerigste onderdelen van je lichaam! 

Lannoo, € 12,50 

ISBN 978 94 0142 417 2 

 

Stijn, uitvinder 

René van der Velde en Georgien Overwater 

Stijn heeft een grote ontdekking gedaan. Hij is uitvinder! Voortaan lost hij elk probleem op met een 

geweldige uitvinding! Twaalf hilarische uitvindingen, waar je zelf misschien ook wel wat aan hebt!. 

Ploegsma, € 12,95 

ISBN 978 90 2166 995 3 

Deze boeken zijn ook beschikbaar in gesproken vorm. 

 

Marit Törnqvist presenteert opmerkelijke uitvindingen 

Marit Törnqvist 

Een samenindeschaduwsombrero, een handenthuistrui, een zevenvliegeninéénklapper, een 

grotebeurtborstel, een dikkebuikdrager, eenpoepvanger, een metdewindmeedraaiwieler, en nog 

http://www.superboek.nl/
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veel meer raar maar ware uitvindingen, die ook een prachtige inspiratiebron zijn voor eigen 

uitvindingen. 

Querido, € 9,99 

ISBN 978 90 4511 841 3 

 

Botje 

Janneke Schotveld en Annet Schaap 

Op een dag wordt er een vreemd pakketje bezorgd. Er blijkt een robot in te zitten, een 

meisjesrobot om precies te zijn. Algauw wordt duidelijk dat Botje gezocht wordt door iemand met 

nare bedoelingen. Bibi doet er alles aan om Botje te beschermen. Maar wie heeft Botje eigenlijk 

gemaakt? En waarom is ze bij Bibi gebracht?  

Van Holkema & Warendorf, € 13,99 

ISBN 978 90 0033 928 0 

Dit boek is ook verschenen in gesproken vorm. 

 

Groep 7 & 8 

Als iemand ooit mijn botjes vindt 

Jaap Robben en Benjamin Leroy 

In fantasierijke gedichten en illustraties laten Jaap Robben en Benjamin Leroy niet bestaande 

dieren tot leven komen. Het is een ontdekkingstocht naar nieuwe dieren, aan de hand van woorden 

die in de vergetelheid zijn geraakt. 

De Geus, € 15,00 

ISBN 978 90 4452421 5 

 

Project PREP: De lancering van een mode-app 

Nike Smit en Josselin Bijl 

Isabel snapt niets van kleren. Haar beste vriendin Kate is wel een modegenie! Daarom ontwikkelt 

Isabel samen met Kate een mode-app. Hello Technology! De app wordt een hit en is zelfs in de 

race voor een prijs, maar ondernemen en technologie blijken niet altijd even gemakkelijk. Op een 

forum krijgt Isabel hulp van Tyler uit New York. Wordt ze nu verliefd op een supernerd?  

De Fontein, € 14,99 

ISBN 978 90 2613831 7 

 

EVO 

Jurian Möller 

Hoe ziet je vader eruit? En hoe je grootvader? En je betovergrootvader? En daar dan weer de vader 

van? Grafisch ontwerper Jurian Möller gaat in EVO steeds een generatie terug in de tijd en brengt 

op persoonlijke, maar ook wetenschappelijke wijze de evolutie in beeld. Per pagina is het verschil 

tussen de grootvaders bijna niet te zien, maar de lange lijnen van onafgebroken voorvaderen gaan 

terug naar waar we oorspronkelijk vandaan komen. EVO is een 30 meter lange leporello waarin de 

evolutie wordt verbeeld voor kinderen en volwassenen.  

De Harmonie, € 34,90 
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ISBN 978 90 7616 894 4 

 

Het raadsel van alles wat leeft 

Jan Paul Schutten en Floor Rieder 

Wat is ‘leven’ precies, hoe planten levende dingen zich voort en waarom gaat alles wat leeft ooit 

dood? Dat zijn slechts enkele van de grote vragen waar dit veelbekroonde boek een antwoord op 

geeft. Nooit eerder werd de evolutie zo helder én leuk in kaart gebracht. 

Gottmer, € 24,95 

ISBN 978 90 2575 346 7 

Deze boeken zijn ook beschikbaar in gesproken vorm en in braille. Kijk hiervoor op 

www.superboek.nl. 

 

Ongelooflijk R-Waar!: Onvoorstelbare ruimteweetjes 

Govert Schilling 

Wanneer het over de ruimte gaat, zijn de afstanden en aantallen gigantisch groot. Hoe groot, dat 

vertelt wetenschapsjournalist Govert Schilling in dit boek vol spectaculaire weetjes over het heelal 

en ver daarbuiten! 

Luitingh-Sijthoff, € 15,99 

ISBN 978 90 2101 661 0 

 

 

http://www.superboek.nl/

