
De (christelijke) Kinderboekenweek is van 6 t/m 16
oktober 2021 en het thema is: Worden wat je wil. Het
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar
oud bent of al tien jaar, ieder kind is uniek en kan
worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken
of te fantaseren. 

Maak kinderen blij met het actieboek
Oppasser voor een dag, Dokter Domoor of De
geheime operatie en trakteer ze op de
leuke CRIDZ Boekenkrant!
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Bestel bij uw
 christelijke boekhandel

In samenwerking met:



OPPASSER VOOR EEN DAG
Pleun weet nog niet wat ze later worden wil.
Juf heeft het aan alle kinderen in de klas
gevraagd, maar Pleun kan niet kiezen, er
zijn zoveel leuke beroepen. Als de school
voorbij is loopt Pleun langs de dierentuin
naar huis. Alle beesten zijn uit hun hok
ontsnapt! Pleun komt in actie en wordt
oppasser voor een dag. De volgende dag
vertelt ze in de klas over haar avontuur.
Weet Pleun nu wat ze later worden wil?

 

ACTIEBOEK MIDDENBOUW
Bram Kasse
Daan van Oostenbrugge (ill.)
Uitgeverij Den Hertog
ISBN 9789033131080 | Gebonden | +/-96 pagina’s
Actieprijs: € 5,95
Prijs na 31 oktober 2021 € 10,50

ACTIEBOEK ONDERBOUW
Leontine Gaasenbeek | Van Driel Publishing

ISBN 9789493200333 | Gebonden | 32 pagina’s 
Actieprijs € 6,95 

Prijs na 31 oktober 2021 € 9,95
 
 

DOKTER DOMOOR
‘Tijd voor Skips spreekbeurt,’ zegt de juf. ‘Laat maar
zien wat je later wilt worden.’ Wat een ramp! Skip
heeft geen idee. Voetballer, vlogger, kok, agent? Hij
is overal te dom voor (vindt hij). Maar dan krijgt hij
een geweldig idee. Hij wordt dierenarts. Net als
dokter Domoor. Skip mag vast wel spullen lenen
voor zijn spreekbeurt. En misschien ook wel een
paar dieren. Maar of dat nou zo’n slim plan is? Want
Pepper gaat mee, zijn stuiterende zusje. En de
dokter heet niet voor niets Domoor. Dat wordt dus
een puinhoop.



ACTIEBOEK BOVENBOUW
Henriët Koornberg-Spronk

 Hester van der Grift (ill.)
 Uitgeverij KokBoekencentrum

ISBN 9789026624759 | Gebonden |96 pagina’s 
Actieprijs: € 5,95

Prijs na 31 oktober 2021 € 9,99
 
 
 
 DE GEHEIME OPERATIE

Marit, Fabio, Carlijn en Esmée vormen al
jarenlang een hechte vriendengroep. Ze zitten
bij elkaar in groep 8 en appen heel wat af in
hun appgroep FRNZ4EVER. In dit verhaal gaan
de vier vrienden op zoek naar hun talent: wat
willen ze later worden? En alsof dat nog niet
ingewikkeld genoeg is, hebben ze ook nog een
mysterie te ontrafelen. Want wat spoken die
geheimzinnige, nieuwe buurvrouwen toch uit?
De vriendengroep begint een geheime operatie
om dat tot op de bodem uit te zoeken!

LUISTERBOEKCD 
DE GEHEIME OPERATIE
Henriët Koornberg-Spronk
Uitgeverij De Toren
ISBN 9789493043541
€ 5,95

LUISTERBOEKCD 
DOKTER DOMOOR
Bram Kasse
Uitgeverij De Toren
ISBN 9789493043558
€ 5,95



WERKMAP VOOR BASISSCHOLEN
BCB i.s.m. Platform Christelijke Kinderboeken 
ISBN 9789082389456
€ 14,95 

De Werkmap voor basisscholen geeft uitgebreide lees- en
lessuggesties en boekbesprekingen bij de actieboeken en
gaat in op het thema Worden wat je wil. De werkmappen
worden begin september uitgeleverd, tegelijk met de
actieproducten. Heeft u de werkmap besteld dan kunt u
vanaf half augustus via de boekhandel digitaal materiaal
aanvragen (lage resolutie) om de lessen alvast voor te
bereiden.

CRIDZ BOEKENKRANT
BCB i.s.m. Platform Christelijke Kinderboeken
Per 100 ex: € 32,50  | 24 PAG.

De CRIDZ Boekenkrant is een leuk, kleurrijk magazine
van en voor kinderen voor de midden- en bovenbouw.
Alle puzzels, verslagen, opdrachten, interviews zijn
gericht op het thema Worden wat je wil.  Er staan
recensies over de actieboeken in, geschreven door
kinderen. Ook is er speciale aandacht voor andere leuke
boeken rond het thema die je niet mag missen. Het is
voor uw leerlingen een leuk magazine om uit te delen
tijdens de Kinderboekenweek! 

UITGAVE 2020

UITGAVE 2020



Bestel het
materiaal voor de

Kinderboekenweek
via uw boekhandel

 

Actieprentenboek: Oppasser voor een dag
Actieboek middenbouw: Dokter Domoor 
Actieboek bovenbouw: De geheime operatie
Werkmap voor basisscholen, inclusief actiepakket Red een Kind
Exemplaar CRIDZ Boekenkrant
Poster A2 actieboeken
Poster A2 actielied onderbouw door Deepdeep/illustratie Leontine Gaasenbeek
Poster met personage uit ‘De geheime operatie’

SCHOLENPAKKET
€ 33,50

Voor scholen is een kant-en-klaar pakket beschikbaar, waarin alle materialen zitten
voor een geslaagde christelijke Kinderboekenweek op school. De volgende materialen
zitten in dat pakket: 

SCHOLENACTIE RED EEN KIND
Ook dit jaar heeft BCB in samenwerking met Red een Kind een
sponsoractie bedacht voor scholen. Helpt uw school mee om

kinderen in armoede kansen voor de toekomst te bieden? 
 

Bij het scholenpakket en bij de losse Werkmap voor basisscholen
ontvangt u een Red een Kind actiepakket. Gaat u niet aan de slag

met de werkmap? Het actiepakket is ook los te bestellen bij Red een
Kind. Voordeel voor u is dat u 10% van de opbrengt mag besteden

bij de christelijke boekhandel voor de schoolbieb. 
 
 
 

 
Met 10% van
de opbrengt

bestelt u
boeken voor in
de schoolbieb

 



Poster A2 - met actieproducten                                                                              per 2 stuks
Boekenlegger ‘Worden wat je wil’                                                                           per 25 stuks
Vlaggetjeslijn (papier) Met logo Chr. kinderboeken | Lengte: 5 meter                   per stuk
Kleurplaat - met illustratie uit ‘Dokter Domoor’                                                   per 25 stuks
Poster A2 - actielied onderbouw/illustratie Leontine Gaasenbeek                          per stuk
Poster met personage uit ‘De geheime operatie’                                                     per stuk

PROMOTIEMATERIAAL                     
De volgende promotiematerialen zijn los beschikbaar om de Kinderboekenweek en de
actieproducten zichtbaar te maken binnen uw school:

KLEURPLAAT MET ILLUSTRATIE UIT DOKTER DOMOOR
Op de kleurplaat staat een illustratie uit het actieboek ‘Dokter domoor’. De tekening is
goed in te kleuren voor kinderen vanaf 4 jaar. Gebruik de kleurplaat om een
kleurwedstrijd te organiseren. Een goede reden voor ouders en kinderen om nog eens
terug te komen in de bibliotheek! 

POSTER MET ACTIELIED ONDERBOUW
Dit jaar schrijft Kindertheater Deepdeep een actielied bij het actieboek van de
onderbouw. (Een gedeelte van) dit actielied wordt samen met een illustratie van
Leontine Gaasenbeek op een poster gedrukt. Leuk om tijdens de Kinderboekenweek op
te hangen in uw school.

POSTER MET PERSONAGE UIT DE GEHEIME OPERATIE
Marit, Fabio, Carlijn en Esmée zijn de personages uit de serie FRNZEVER. Op deze poster
staat één van de personages afgedrukt. 

INFORMATIE BESTELLEN EN UITLEVEREN 

BESTELLING        
Lever uw bestelformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni, in bij uw christelijke
boekhandel. De oplages van de actieproducten worden namelijk bepaald aan de hand van de
bestellingen.

UITLEVERING        
Alle actieboeken, de werkmap, de CRIDZ Boekenkrant en de promotiematerialen worden half
september uitgeleverd. Wanneer u al lessen wilt voorbereiden, kunt u bij uw boekhandel
digitaal materiaal (lage resolutie) van de werkmap aanvragen. Dit bestand komt vanaf half
augustus beschikbaar.

GEBRUIK               
De verkoop van de actieproducten aan de consument start op 6 oktober. Daarom mag u tot
die datum de materialen alleen gebruiken voor lesvoorbereidingen (intern gebruik).



   
 
 

 

 

 

- Graag uiterlijk 1 juni 2021 uw bestelling inleveren bij uw christelijke boekhandel. 
- De prijzen op dit bestelformulier zijn inclusief BTW. 
- Materialen zijn tot 6 oktober 2021 alleen voor intern gebruik, om de lessen voor te bereiden! 

 

Naam school  
 

Contactpersoon  
 

Straat en huisnummer  
 

Postcode en plaats  
 

Telefoonnummer  
 

E-mail  
 

 

ACTIEPRODUCTEN Prijs Aantal 

Scholenpakket, bestaande uit: 
- Actieprentenboek Oppasser voor een dag 
- Actieboek Middenbouw Dokter Domoor 
- Actieboek Bovenbouw De geheime operatie 
- Werkmap basisscholen 
- Cridz Boekenkrant 
- Poster actieboeken A2 
- Poster A2 actielied onderbouw  

- Poster met personage uit ‘De geheime operatie’ 

€ 33,50  

Losse materialen   

Actieprentenboek   
Oppasser voor een dag 

€ 6,95  

Actieboek middenbouw  
Dokter Domoor 

€ 5,95  

Actieboek bovenbouw  
De geheime operatie 

€ 5,95  

Luisterboek  
Dokter Domoor 

€ 5,95  

Luisterboek 
De geheime operatie 

€ 5,95  

Werkmap basisscholen € 14,95  

CRIDZ Boekenkrant – per 100 stuks € 32,50  

 

PROMOTIEMATERIAAL   

Boekenlegger ‘Worden wat je wil’ – per 25 stuks € 2,60  

Vlaggenlijn met logo Christelijke Kinderboeken | 5 meter € 13,25  

Poster actieproducten A2 (2 stuks) € 4,05  

Poster A2 – met actielied onderbouw € 3,40  

Poster ‘De geheime operatie’ € 4,65  

Kleurplaat ‘Dokter Domoor’ – per 25 stuks € 3,35  

 
Algemene Voorwaarden van Stichting BCB zijn van toepassing, gedeponeerd bij de KvK op 07-07-2008 onder nummer 
41185051 – zie www.bcbplein.nl 
 

De Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB) is één van de participanten van de Kinderboekenweek. 
Haar bijdrage bestaat uit het uitgeven van actieboeken en een Werkmap voor scholen. De campagne stimuleert het schrijven, 
uitgeven, verkopen en lezen van (christelijke) kinderboeken. 

 

http://www.bcbplein.nl/

