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Ontdek de campagne Geef een (prenten)boek 
cadeau
Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie 
alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooi
ste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind 
een eigen verzameling met de mooiste kinder
boeken in zijn kamer heeft staan – met als resul
taat dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of 
haar leven. Om die boekenkast te vullen, worden 
ieder jaar in het voorjaar een jeugdboek en een 
prentenboek beschikbaar gesteld voor een klein 
bedrag. Dit jaar zijn de titels De brief voor de ko
ning van Tonke Dragt en Max en de Maximonsters 
van  Maurice Sedak.

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! 
Geeft u mee aan alle kinderen in de klas of groep?

(Voor)leesplezier essentieel voor de (taal)
ontwikkeling van kinderen.
Lezen en voorgelezen worden opent een wereld 
van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters 
openen naar nieuwe avonturen, mensen en cultu
ren. Bovendien leggen zij de basis voor geletterd
heid en daarmee tot succes op school en later in 
de samenleving. 

Grijp deze kans aan om de kinderen op school of 
op de kinderopvang een boek cadeau te doen en 
(voor)leesplezier te stimuleren. Met een boek geef 
je immers niet alleen een cadeautje en creëer 
je een contact moment, maar kun je kinderen, 
ouders, grootouders, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers ook laten zien hoe belangrijk én 
leuk voorlezen is.

De boeken bestellen voor je klas, groep of  
kinderopvang?
Vanaf 23 april is De brief voor de koning te koop in 
de boekhandel. Max en de Maximonsters is verkrijg
baar vanaf 18 juni. Wil je een grote oplage bestellen, 
bijvoorbeeld voor alle kinderen uit de klas of op de 
groep? Geef dan tijdig (voor De brief voor de koning 
liefst voor 1 april en voor Max en de Maximonsters 
liefst voor 26 april) je bestelling door aan de plaat
selijke boekhandel. Daarna geldt op = op.

Samenwerken met een sponsor
Heb je als school zelf niet het budget om alle 
kinderen een boek te doneren, denk dan eens aan 
een partner als De Lionsclub, een plaatselijke 
ondernemer of politieke partij of de gemeente 
zelf. Kinderboekwinkel In de Wolken heeft elk jaar 
de gemeente Leidschendam Voorburg bereid 
gevonden om aan alle kinderen in groep 7 & 8 het 
boek cadeau te doen, zo ook aan de kinderen van 
Professor Casimirschool in Voorburg hier links op 
de foto.

Voor elk kind in de klas een boek



Vraag het pretpakket aan bij de boekhandel
Voor beide boeken is een pretpakket ontwikkeld 
met materialen om de klas of groep te versieren 
en een heus (voor)lees feestje in stijl van het boek 
te organiseren. Zo wordt samen (voor)lezen nog 
leuker! Het aanvragen van het pretpakket voor 
De brief voor de koning kan nog steeds, hiervoor 
geldt op=op. Het pretpakket voor Max en de Maxi
monsters kan je bestellen tot 26 april, daarna 
geldt ook op = op. Inspireer en informeer ook de 
ouders over ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ met 
de campagneposters voor het raam of via jullie 
eigen digitale kanalen. Samen zorgen we ervoor 
dat alle kinderen opgroeien tussen de mooiste 
boeken!

Lessuggesties bij de boeken
Bij beide boeken zijn lessuggesties gemaakt met 
leuke doe en knutselactiviteiten. Die zijn te vinden 
op  www.geefeenboekcadeau.nl (voor De brief van de 
Koning) en www.geefeenprentenboekcadeau.nl (voor 
Max en de Maximonsters). En op 23 april verschijnt 
een speciale aflevering van De Waanzinnige Podcast 
over De brief van de koning, te gebruiken in de klas.

Met de boeken thuis aan de slag?
Nu alles anders is, delen wij ook leuke
spel, lees en doeactiviteiten rond de boeken op 
onze social media, die de kinderen (en ouders) thuis 
kunnen doen met de hashtag  #ikleesthuis.

• De brief voor de koning verscheen 
voor het eerst in 1962

• Kinderboek van het jaar in 1963
• Bekroond met de Griffel der Grif

fels 1955  2004
• Nu te zien als serie op Netflix
• Leuk om voor te lezen en zelf te 

lezen 

Voor elk kind in de klas een boek Aan de slag in de klas

• Max en de Maximonsters verscheen 
voor het eerst in 1963

• Sendak is internationaal bekroond 
met o.a. de Hans Christian  Andersen 
Award, de Laura Ingalls Wilder Award 
en de Astrid Lindgren Memorial 
Award. In de Verenigde Staten ontving 
hij de  National Medal of Arts voor zijn 
bijdrage aan de kunsten



Contactgegevens

PROMOTIE
• Mail info@geefeenboekcadeau.nl voor algemene vragen over de campagne, samenwerkingen 

en pers aanvragen.
• Mail onderwijs@geefeenboekcadeau.nl voor vragen over de campagne in het onderwijs en 

kinderopvang.

UITVOERING EN VERANTWOORDELIJKHEID
De uitgaven vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stichting Geef een boek cadeau. De 
praktische uitvoering is ondergebracht bij de ‘socieal enterprise’ Geef een (prenten)boek cadeau.

www.geefeenboekcadeau.nl   |   www.geefeenprentenboekcadeau.nl


